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  7,4.7._τ....7 , Δ -_τά·Ἡ·__7-› ·~

Ι. Α 888'7'θ2

Ο ΟΝ$ ΟΙ.ΑΤΙΟΝ ·

Π.Ε ΡΗΠ..ΟδΟΡΗΙΕ.

Τταἰττειτιτ ιὶιι πιοΓΡτΞε άε Ια Γοετιιιιε 8ε άι: πιω

Μ: τὶε Γἱιιἱτμιἰτέ 86 ΗιΞι1Μοε Ρτοοεά:τιτε άι:

' αιΙοππικ : ὸιι :τεσπα ‹ἰε τεΠΠι:Ηι :οσε ω.

Π:τεε οι1εω:πκηε:άιι Γουιιαα1π ΒΜ1:άι: Μία

ΙΜπέ ἄε:8 Βοη: ;ιμέε εείΕο νία , δ: άοΙα Ριπή

τὶοπ άι·:ε κτιειιιια2ε:έεΙει άἰιιὶικ μιιἀοπσο : άι:

ἀεΙὶτΙιι,ΙὶΒει·εΙ ατΒὶτ:ο,8:ΡΙιιΠουτε ωστε ΜΙ

Ιεε πιπὶεκε άα:Ιι1Με απ:: πι:: ίίκιΒυΒοτε ε·

ιΠΕεειτίου όιι Ι.εδϊουτ.

Μ» δενι1ιικ ΒοΕοΕ : ο·ω: Εσππ;Μ μη· Ζε .Ματ ὰ· Μ4ί4.?έ:,

‹ἰε Μαπιπ. γ

ικα άοε εοωκτπιπ:η::δε ἔκ

άιαίε1ιιο Ρτοί:. ” η

 

 

    
  

488,! Βδ4°

  

Ώ@κι Ι ι Δ κ Η ο ν ι ε', Η 1ΜΜε, επ μι ίἔή γ

σ:οκιάε ΒοιιτΞε1ικ ἀεὶ ει 8ειΠ0:1°Κ εἱεε Ρή

ΪοπΔὶ€:5,Ετ Ρκεε ψ: Η ΩΙιωιεεΙΙ:κἰα

κ

Ανεσ Ρκινιι.ιο»

154 5.

 



 



  

Α Τ11Ε5-ΙΙ.Εν$ΤΙΚΕ

Ε Τ 13112 8-ΒΕΝΙΟ.ΝΕ

ΜεόοτηοὶίἔΠο ώ: νἱι1ο1ἔε,
· " χ ΗΜ νιπἱςιιἔ ὰ: Βειι1Ιτ δ::

' ΡυὶΠΞιτιτΒεἰἔι1οιιτ,ΜοΙιἰἐΙ

- Βι1οιιτ Μια σΙο νἰιιοικ Μες:

εΙιιὶε ὰ: Ρὶίἐιπἰ _, δεσ.

Δ Α ο π: Μοιεειιέ;

@ο τσνιἰἔῖἔΡετἰ: επ

ν 7ιωπ:ίιέ, υπέ:έτα

' πε σ; 9πέι|ί:έρίάΞ2

Ιιιυτἐἔεπ£τε υπιίπ:/επ α] παπί!

ι

ὲ δ Μ· βΜΜαίτε: οίε σύα/άπε Δω·‹ῇ·_

ἔ

  

`~ |ς[]ας·ί: ·ίαεπαπε πωίκωναπτ επ Μ.

ΜΜε,ίε Μςβώ/Μέϊ' αση·υίτεμε
μ μ ..

ά ?

 



 

Ϊυοβτε «ἰεἐοππαἰτειέ ΜεβτοΕι· σε: [

[σοκπειι τ ι[ε [ω τεσσαο:7 σ[ε· [υπ α”,

-(9· με [α [είΜπ> ά,άσε[ισ πε πω:

χω, ιἰεβἔτε[ι[[ε>.)ι Μιά άι· Δω.» »

ιιἰ:ἔ‹[ιιῇι]εἔἔ, σοπ:επαπτ Ρ[ιιβεκτε [_

β[έα'ε: Μ/[Μ6Ήοπ: μια [ε σοκ:έα [α Με [σα»ωέπε [πιτυα] [σε σία- |

Ρκαιωτέοπ: ασ· α'ε:[απε[κε υιο:[ει·- [

πε:.Π [ε τοπεαΡΡοτ:ε έσω, ποπ [

μι: με [η @Ματ Ρτε[κ π:ο/?τε [

Μα έ'εβΣυπε [”εκποό[Ιτ ώιωικτα

έα ο» σοκοέβ -α/[=ζ [2[[ιιβτε/διπ(ζ ἱ

άσ [Μοπ/ἐιἔκειιτ [ε Μω·φιέ:,β

|διέζι·β· 69· απσπά·[Μ [Μυωπέ2έ Ψ

@σ[επωπεεφι [ατέέψ Θ· [ώσα

[[πίΜΣι σοη/[ωπε ε9·β[6[[2ινα(€τα

πω· απο άοασεω·, βι·υα[ειπ θά»

Μαέραπ[ωίτέ , @ τοπια Μπα γ ,έ

Έστ:α: με ποπ /ἐπ[εωεπι· Ρο/[7έ



  

ὰ

Χ

ω

@Μου; πω: Μ ώταπέστεε @ιι/β

ριΜι2 |ώΙιε||ε: έβιβω [ε ΜΡ

εκαπ2.σ Μπι· ά,ΜΜύαβιάεπσ· ιἰε·

Ρἰιι/ἰειιτ.€ άι· πω· Χοπ, ἰττφτο:ἔω

_ _ ύ/ευιἔϊ εοπικάα'άβ ΜΧ £εωρε,

οι:: τοιιβοπτ.σ αόωΣτέε: επ [2]: οἰεβ

9πεί!ε.τ υπ @Με τεσοΞποἰ ΦΜΑ

Μαι: ξετἰτἰεαε, Ζε: θα:: /Σιίδί ιἰἔ.9

παο/ΐ0°ε ΡΜ: Μπι· ωιέε π·Μπ ε»

·υοβτεΡεψυπε, ωπβμε τοπ:ε:

(σεΡΜ: &ε||ε.ψω·Πε: ΦΡεσ7Σ·δΙδ:

είε: Ρία:: πσου:Ρ!έε: παὶετἔε: έα· [ὰ _

οποσ ΡατοΦἰεπτ α: :·εωκτε.9:

μέ! πιό|εωι σίε Ζειικἰ:. ύίεήπ 49

9ιιε Ζω &εαΜέσστΡοτεί!ε απά- '

έα οὐ·τω” τε7έωέ|ε έ ί'εαπ,σύψ

‹2τε[ἔἑοπυε'€9·· 2σ·ε]Ϊ·υ:ὶ|ε(οἰἰτ ΡΜ

άα%ε)ωωΙ:9πλεοπίεαβηεπτ , ζω

' :απο Δι τε·π·ε ύπωεεπΡεπάε :εωΡε.

Η

«Θ
.`κ



:τε%άαπέεεεπεά'επεΞε φίε||ε Μ»

:σε °[:ΡΡε , αυεοΜ @ άφιεεωΡε

πω σε επίε!!ε θα: ώ: /ε: οκεἰε:.

- (Τε/ιι άοπεειιε.φ·πΐεωεπε ·υπεεπτε

Θ2είωοάπαξζε έ:: άεβ· @ σἰε ['6

|'2=επικεε εεε θ!) εἰε παοκ.φτε/ί·πτεκ

απο [ε τεσπ10: εύφ··άε [Με ἐπιπεί

επιπαέί,βνοεσβείεε: εεεεεβαεκκ

ὰ σεττω-εωεί2ίββπιε είε 'ΙΜ/Με

ἶ ῇ @με πω»μ”Φοὶ% ία ἰιιωιετε.

(3εΡεπάεπε

Σ.

ΜΑ13 ετνι οιεειιΕ,ἰε α!»

μέτα] ε2εκ-Μύίεηπεπε :ιο/ίπ δεἰ

έπεισε· παοκ: έσπασε" απο2Φωεκτ

ὶ ε(ε[εερίπδίε:έςεισε: , Θ· πεεξυίβ

βεπεκτ εἰε °υ0$β$4|14ἱ£$.

'

.

,

__

.

μ..-...μ.--"`Χ-·`"ΧΧΧ

ΥοΠ:τε ττεε-ΒιιωΒΙε 8: τ:εί:οΕσωειπε

Επιι1::ιιτ, Ι. Β.. Με

- ε Ημ..ΜΜ-.ΜΜ

ἰοἰ›π @κε [ε ΦοΜπεζε εἴὶεεἰἰε εβ Δ]

  



Ύ°°`°'_-°" 

Αν ι Σ. Ε Ο Τ Ε ν Κ.

Οικ.ειιυσ ΐσιιτι·σΡτιιιε ::σίΙσ μέ;

Εκ ττωεΙυόΙι σιι,ιιιιιγ 1.σθεευτ @ο

σε ιιι'ειττέόσισ ΡσΙιιτ συ“σΙΙσ οΙσυίὶ

ἱαιιιειἱενοιιἰτ επι πε τιι:ιΙιιεΙυγ συ°σΙ·

Ισ σΙουΠ :Μο νειιέ ά'αυουιι : απ· Ισ

Ευ: άσ :που Ιιιτσπιτισιι σΙΙσΙτ ΓσυΙσ

Μουτ ‹Ιε Γ:ιτιεθικ ευ σσιιιιιισιιάσ-·

:σουτ συι ιιι”ειυσΙτ :Πέ ίειδΙ ά: Ισ

πιστττο αι Ριπι15:σΙε,Ρατ ΡστΓ6°ιιιισ,

9611 ιιτσίισιτ ιττιΡσ:ΙΙΙΒΙσ ‹:Ιο τουτο

ΙιτιΡσΠΙΙιΙΙΙτέ ςΙσ ΡσυυοΙτ εΙσίεΙΙτο,

υγ τοΙυΓστ.Ει; Μέ συσ Ισ α:σειιουίΙσ

σεβ: σιιττοστἱιιίσ ιτισΡ σΙΙΙΙιοιΙσ

σου: ιτισγ,Ρσυι: ιι'ιιιισΙτ ιειιιιειΙεσΙΙό

«μια Μου σου ἔι Ι'σΒυάσ, υγ :Μοἱσ

ΙΗτυέ: στι Ισ ΡΙιΙΙσίσρΙιΙι:: ισ πι): Με·

:Μάη Ρσυττειιιτ, :ιΙΤι:υτέ συ'ΙΙ :άσ

σου ιιιΙου:: Γσειιιτ συιττσι· να· σου

σε :σε τσΡυτειτΙσιι, συ Βιιίειιιτ ντι Π·

ἐιισΙἐ τσίιιι σΙΒιι:ι8σ οΙ·σ ιιισιι οσσιίἔ '

Με, «με [κι ντι τει”υΖ :σε @το

τειιιατσυπσουτ σου «Μι σε@ασε

του: εΙυ τσιπ. νσΙΙα ε:οπιιτιστιτ ει:

- ι

  



 

έΪ_~

ιυ'γ Με οιυΒιιτοιι ο , οιτυγ Ι.οθουυ

ιιιευε ιο ίειιίοΙε Μου ιιιου οοτυΡτο

πιο ιυ,οιι υοουἰτοτΙοἔοτοιτιουτ,το

Ρτοίουτουτ ίουΙουιουι: ἑι Ρου Ρτοε Ιο

ίουε ου οΙιίοουτε5 ίιιυε 11ίει['1ουττοτ

ουκ ιευίουε οι: ΡυὶΙοίοΡΙιἰο,υγ ουκ

Ροοιτιοειδε νοκ ιυτοτροίο2. Του

τοείοιε Ια οΏοίο οίὶ ίυοοοοοο τουτ

ου ιοΒουι·ε. απ Ια υιοίυιο ΡυὶίΪἔιυοο

ουι Νιου οιτ ίοτοο εὶ ουττορτουάτο,

πιο οουτιειἱΒυἐτ ουσοτο εἰ Ι°οΧοου·

Που ίοΙου ίο11ίΠτοΠΠΟΠ. Πο ίρτιο

ουοιο ιυουιἰε :Μπι ἴοίὶ:ὶ ήτοι Ιοε

Μυίοε οπο; οΙιουουκ, 8: εἰ Με ιιιιτιιβ

1ο: ιιο Μι ίειοου ουο τυ Ρουτπιενοίτ.

@ο Η τι: υ°γ ττουυοε Ιου τουυοε

ριοΡτοε : δ: Ια Σου ου Ροουιο

Μου οβίοτυοοι μου Ρουι οικοιιίο -

ουο Γ” ίου: οουιτυο Ε” ρου> ο: ιιδ

οοτυιυο Γουίΐο Μου νουΙυ. ο110οτΦ

· πιο τι·ουιιοττο.ε ου ου ουοΙουο ίοτιο

οΧουίουΙο, 8ο ίουε ιοΡι·ο!ιουίιου , Η

τυνιουε ὲοουΗἀοιοι ουο ΓοΧοτοΙοο

ου Μου, δ: ουο το! Ρυίίο-τουιΡε οΠ:

Μ: 86 Ρι·οίἱταΒΙο.

.ΜΝ-Α-›`~`Χ"οΧ̀



  

Ποωἰτιο ΜεΙαίΠΠο: '

ΜΜΜ:Μωρ. :ιω·ωπ υΜ22ἰ4 κατά:,

Ε: τοι·9:ιε·τ α>›·ωφ/ἰαωἰπα Ραπ:: ΓοΖο:

.Μα αί:επω ασκ: απο Ίκ3θέζάι ΜΜΜ,

.9ιιἐἐἰ: πορβώέ/έ Βἰιω ΡΡοΐέ7ΙΜΡ0ΜΕ

Πε:: παττιπι βοωέπξβα:::ιτ φάω ]Γα·πισ α:Μιπ;, μ

#β7έΜ7πε ωστε:ἄιαἔ: ,πι ω·:·έω::έ.

Νεκ: Ψεἄι:ἱἔἰεἐπφα7›·ε: ἄο:]€π‹ἰἱ: Φωτο,

Ε: ω:: :απο ::ι›ἔἰ:ἰω:Με έιέζο, 7

ΒΙ:Μ.βΙΜΙ:/ο/:ΠΒ: :πο/έρι:ΖΣε Ίάἰίἱω: αΜτο:,

Οιέ7:ιε 4$ι€24ί!,ο,9%: Ψοσυπηε· πω:: ποιω::

.$μεζι:επ _%ιζἔω Ίίε/:ιτἱ/ἱπε :·εωέζε 224::, η

' Ραπ: 26τω:έ·είιάο Μ·τέεω: ἀπὸ:: πω:: :

μία: πο:|ατωτι)υέ2:: τπιἐἱω:ιτ/ἱ: 2τιωίτηωί,

Μία:βιτί:,2υεωωβ,·: Ίωτέέτμε Ψίτε:. ,

Ο »ψ:έ»Ζωέ:,ωΙππω ?πώ Φάίππιν αιωνα,

1Μωπα:ειω ποδίί,πε: π· :: ΜΜΜ· αφα:Υ -:

Δ'ο:,€ικΪΜ4Μειιἄ,|ἱ£ί#7ε 7πιέ:ίμε οΜκάράά128ξ `

?Προέω:, σα·ίί επιωίπ:ηΔιέΐα: απο: - - ·

Ιπετιίβ:Μπα Ραβάί ίιωίι!έα·Μ α@:, _ η

Ε: Ρατέ!έ]ς·,εποβ:ϋτιο υπ·2τάπερππιπΜ; · `·

Ράι:α_ώψρώόμι σαφεπωικίωα!Δι[Ρδ:128,.

ἴ·Ἀἴ€£]οπΜοὲ πέζζ·αψειέ/ίω φαίἄνιε:. · ~ ·

_/€ιιφυρ:ζέβαιοκ ,ΔΗΜ Φεπιφρίπφε«Με

7ιχ°Ρ4:ι:|:τ.βωπἰἔιτπιἰπα Με!!ε [έπί. , βή 2ί:έμεχω:Μάο: ωζίνι) &ι&Έιωίώυνετ

4

: ::1:::ΜΜ,:[ώΜ:ε:9:δι'α 1:20:90:
Το: κα1υίιίω|:ε!ί::-έπτε; ευπιαἔιζι Μπα· · Υ ··

ί. · ι : τ Ϊ › - · π: Ξ ?

 



  

Νιι!!ε Μεπ:,/εκβι: £αι·δίπε,πιεο·/Σι σα.» -

δώ“Σάια απιηἔεε ,Με Ψυίιιέτια· απ· ω!Χ9?Με

%Δε ΤάδΜ:ε ει'οεπίπα_/δ·υπιώΜ ειπε πΜπε:.

Ετ πιά Μπείτε Ίάι·εκ: ανεβεί:εφ [ατε/Μ Ρώπα,

.92πε: Μεζέ ¦ώνι/ε είπω Ίάσίε2 εῇε Ζωα.

.Η ?Μ ίπ ο:επεἰ£ομιιἱαΜ πω: τειέπί2 απο,

Ηεεεριι:ε αἱ “Φετωβκιἱ2α εἰιαἱτ ο2:ε:,.

Μεἱοτίἔιιε ίοσιιω|επιεπε,ἱπἱ:ιεἰηἙκἱε,

Νε: Ύἱπιιε/ὶιέἔε2/ἱἰ κιβτπτεπα πιειίε:.

Μάι.:Μ Βία: 2ιιαπ:ιικη3©ίαπών "εως

ΘεέκιιηπωωΜή: !έιιέ ε; »ιεωἔΜ επεσε.

διάωβίει βοσωπεε ἱωιὶἑῖἰ: ΎΜΜε ἰωΡἰε:,

0ββεία,κ$ετπί Ύεωεε 20%ω!

Ρ'4:εποε[Μιι: εκπιτωπ, εἰεκ£εβτοεἱ·

Επειτωω,ωεπω τε εειώιίηπε ?%ἱέ'.ΐτ

`7ετὲω Με: 061622 :εξω[επτεπ,παέε

0έει'ειδίω βε$ί εεωε[εττεεη τω! σ·2επ

Νεεβπέτεέεβαέ Μυιάπέιιω εἰεἔεπευ· Με?

?έσωνέα πψν·ο επρεπε· άνετο: Μακ

Ζώκα: Βεεεία!ει·2 Μάι! ΜειίΜρωεάν,

/ίπεἰωε ειιίεβε:Ρεύφάτέτεπε 'Πρ. :

Με εάν: ( τηἔεπε ειπε/ὁ Μ» είανι ) Φωε77Β

7: εεε!ο:Παά3 Μιά, £εάέεοΖώαερίί.π 7

Με πω” Οα[[7εητππέετ πεδιΜ·ε]εε”Μ·

1Έω2ίοχε·· Με: ίεεεεΑ· ιΡβ κοπο:

Νἔειεε 48 ζώου· ΦΙὶπεἰΖἰἱῇττπιο-οτἄιἔιεῇιυχὰ·

Με:ιππιδΒε Ρεί!αέΣε , ἱἰ!ε @ή .

Με ΡὶΠεΙὶικ ;Εξ1:ετεεςειιιιιεξ

μωεῶζε.ε-ψωψ



 

 

ωϊιμοπιιι ε:Ν Τ

8Υ1ξΤ.Ε8 1.ιν1ιεε :συ

Ισ εσιιίοΙσιτιοτι όσΡΙιΙΙσ·

ίσΡΙιΙο σε 5. Βσεοσ.

' . »ΙΕ ν Χ αΙισΙοεσιιιι

` εισειΙειιισιιτστιτ :ιε

_,· 1σσυίΙυτιιέ , μι: Ισ

ιυ8ετιισιιτ σε ΡΜ

ΙΙσυτε:, ισιι€Ιτσ_ συσΙσυσ σωστα:

ΡΜ; Πιι€υΙΙστ 86 τσεσ·πιιτισιι

όιιΙ5Ισι σου: Ισ Ρισττιισι·σ σΙΙ:

Ισ 1ιστ:ι.ά:ΙΐΑυτΙιευμ σε Ια Ισ

εσιιόεΙϊιιιΙστιστιστι συ Πυτσ:`7

ΕΙΙἔιτ Μαι σεττειιιι ειπε σαι εεε
εΙειικ σΙιρΙΙσε,ιισΪυε Ιστιπιτισ5ειυξ

συιισιιισιικ ἱιιΜυιἐὶε 8ε ιιιίστέ `

ο. ν] '

  



 ο --__··====-~Ι

υυονΜυυτ

ο τυουτειυτ εΙο Ια ΡτοΙοΙτέ 8ο τοΞ
` ή Ρυτ:ιτιου τΙο ΙΆυτΙιουτ ουττο

ΙΙ Ιοε τΙοότοε, ο1υο ίυΙ:ΙοδΙ: 8ο τυο

τιιοτο οιι”ΙΙ τΙοιΙστ ττοιΙόΙ:οτ: δε:

Ρετ οουίοουουτ ότι ίτυΙότ δ:

ιόοΙοότ:ιτιου,ουο τιουε Ρουτ ειΡ
Ροττοτ Ια ΙοόΙυτο τΙΙνυ τοΙ ατυ

ιιτο. (3°οίΙ: Ρουτουογ ου οικο

τυὶυ·ἔιτ τ:οε τΙουιο ΡοἱυὁΒ τ1ου8

ουόε όοΙΙΙ5οτέ ττοΙθτοτ Ρειττυοί

τυο τυογου τΙο Ια νΙο τΙο Βοο

οο υοΙττο ΑυτΙιουτ : 8: Ρυιο

τουοΙιοτ Ιο -ΡΙιτε Ιστιοίυουιουο

οιιο ίειιτο ίο Ρουττει,οο ο·υο οδ

οοτυο Ι”ειτἔιιιυουτ τΙο ίοε ΙΙιιτοε.

Μοτο οιιουτ ου), οτ1ττοτ, ΙΙ τιο

ίοτει ὲυυου :Μου Ιιοτε τΙο Ιστο

Ροε ) τοτἰτοτ Ιο Ιοέτουτ Ρου νοτ

Ϊέ ου Ια εοευοιίΙουοο τΙο ΙΙειτιΣ

  

  



~ξ:”Μ

  

Δ· ε

ε'5Φπε>_υψ.ωττ”ΦΗε·

Α Με ν Μ ε Ν ·τζ

τἰεΙυἰεέ , ΓιπΙει άΙΗΞειεΙιτέ επ Β

ε1ιιεΠε όε Ρτἰτικ: Βιοε Η Ρουκ

- :Με ετιτκι: , Ρο·ιετ Ια όάιιέι=Πτέ

ε δε τιιιτικτοδτέ άσε Νοπιε)όόι:

ΓΑιιτΒευτ Π: τιτουιτο ΙΙΙιειί]ετέ

οι Γ1ιεί`ετὶΡτὶοη ‹Ιο ΐοιε Πωσ,

οηεοεπιοεε, Ανι απου”,

Μ Α ΝΠ νε , Τ011%ΑΤνε,

δ ΕνΕ1ι1ΝνεξΒοΕ π· ινε.

ΕΑιετΒειιτε. Μ. νετὶτέ ει [Μιά

:η εο12,12 Βιεοτι & εοαππιι

εκ ττω1Ιετε άε: ἴειὶτοἀεε ειτκὶέε

Κοττιειἰτιε , ε” Πε Π: εο11τε:11ε·

τοἰοιπ Ρεε- ΓευΙσιποιη ›ό”ντι

Νοτιι ΡτοΡτο , πιειἰε :η ειιιοεξι

ιεοιπιττιιιτιέιτιοιιτ ΡΙι;Πειιτεεθο

πω Ρεοεεάο1τ Ρτἱηε1ΡεΙεωἔι

άσε €ειε Εοττιιὶτε δ: ειεοἰάειπτεἰ

εεε €ι1€11€τ1ιετ18ἑ£1δτὶΙε εξξεεές
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01°όὶτ1ειἱτ€1τιεΙ1τ εεεοωΡει8ήεέ

επ Ιευτε ειέΕὶδε:εὅτ11εὶΙειὸι1ἱι1τ

ἐ σερ: εικἱεΠ Τοι·εΙυειτι1ε , (ΙΜ

Ρουτ :ιι1ώτ ναἰΠευὰίυΒὶυ8υέ .

Ιε (ΞειυΙοἰε, 8εΡουτ ὁεἶΡουὶΙΙο · η

«δε ττ9ΡΙπέσ άε β νἰόὶοὶτο:, τέ-- '

Ροττε Ιο εο·Πεέ ὸ”οτ, Ϊιπ ειὶτιίἱ

Β1τιποττ1τηέ ε11ττέ Ιεε Πει1ε: 5ὶ

Βἱειπ (με τοι.ιδοιιτε ὸεΡυἱε ε:
¦ εποπι όε ΤοτεΙυετι:ιε ὸεωουτα

εο1τιττκ ΡτοΡτε δε Ρα:ι:Ηετ εὶ

ΕΔ Ροί'εε:1τό. (ζο ε1ιαὶ Πισω Ραπ

όο11ι1ετ οεεειίΞο-η άΗΗωετ ,ε

ε1ιι”.ειγει11τ τιοΡετε ΑυτΙπευτ το
πικ; εε Μέσω:: Ποιοι , έ!

μια σ&πόΩΓεο11άι1 ‹Ιε εε Ρει·- ,

ε” ΐο1111ει€ε Η. Αη ι·ε&ε , τοΓευΙ

` επαιρΙε Ρουττε. ΐετύΙτ Ραπ

` ' ΒΙ1τ€ΙΗδε11ατ άεεειιιτεεω6ωω
ἰ
ι
Δ.

ε !- ν ι

ε ε.Δ-Μ· - ._...έι.; Δ. .(Δ......-..ν·..Δ.Δ·~α~°ΜΜ|'° Μ

Η

  

.ε



ΑΚΟΨΜΕΝἘ
τΙο ΙΙΑυτΙιουι· ,_ Ισ ΡΙυβΡειι·ι:

οΙοΐσυοΙε Ιου: ΙΙουΙοτιιουτ ό::

άι€υπέ δε Ιιουυ·ουι. @αυτ

ο θ. νιο> ΤτιοτουΙιοτυ Αυδ6;_

οιυι οι ί:ειιό)ενυ ττειιοΙέ άοε Αυ

τΙαουτε ΕοοΙοίΙειΙΙισυοε ,ου

ΡειτΙο ευυΠ:Βσουυε , ΜειιιΙιυε,

δ ο11οτΙ11118 , (ΣσυΙΙιΙ στάιυοιτο·

εΙο Κουκ , ΡΙιιΙσί-σΡΙιο , θέ

ι:ειτουτ δι Ρσοι:ο ιυίι8υο,Ιισιυ+ _

πιο συ τοΙΙο Εσυ: (Μάο έε ΙΡ

πιειοΙυυο-Βιιι·ιοο. --ΙΪΙῖοίἔσυ @ΙΙΙ

ΙσττΙσιου νοιΙέ έὲ Ι-Ξι8υοε(Σκε: - `

υυο δ: Εειιτιιτο·, ορτυτυο @Ιου |

οιυ1·ευσιτιιέΠεεέ οΙο Βι·οο οι: ›

Ι.οιυι,ΡΙυίΙου:ε νσΙιιυιοο άΙΑ··
-Ν_υ----. .-------»-.υ· -- --·-Μ-Α'"|

 



 - -_--- · ῇ~.4

ΑιιονΜεΝτ[

Οπα, π'οί]πειπτ οτι Γεε εΓετἰτε·

Ή ωοὶι1εὸὶίἑττ δέεΙο1111δτ @Πατ

ξ :δωεΠπο.Ο·: ττ16:Πτιε Αυι:Ηευτ

ἔ ΡουτΓυγιτειητ Γοτι εὶὶΓεοι1τε, ὁὶτ

όεΙυὶ,εΪ Ροιιτ εΒοΠε εεττειίιπ:

Η ειι.ιο1τ: ΡΙι1δαιτε ἴοἱε εοιπικι·

[έ ά εὁιππιιτιἱεμιέ .απο ΕιΠ1έϊτ

Βοτιοὶίὶ τ1ι1ἰείὶοἱ:ὲἰε ί-ο11 τἔΡε,

ᾶὶυΓεΙυεεἔι ι:Ητε Ρειτικ11ι1 στι

8τειππΗ ιΜεθάο11 δεειππὶτὶέ :τ

' ικ:εςικε ΜΥ :_ωεΓττιοε (με

Ϊοπυει1τοεἴοἱε Η ε,εΙἶ;οἰτ ττοιμ

σέ δ. δι τειΒΙο απο Τεττι1ΙΙΙιτε

19 5ἔϊΙ3ὲ€11Ε Ρότα· θα ΡΙει::ίόε:Έε

ίφιί€βα1αΡι1ξε ειχαμε ι1ιπ:1€Ι110

Ρεμ_ΦίςοαφΓυτ Γεε·εΐο:έτε ) Θα -

- ξειἰτ_Χ-Π©-ίὅ1τιωεἱτ: ἀοἔετὲΡτὶὁ

έξ ίἔ8 Φαι1ιτεε ε:ά1σαΒε :μ
-........_.___..__._ 7 --4

 

.ε · τἰίὶοτε,8εειιιττεεΒόεΑυτΙιευτε '



  

δ..

-.#.

.),___

Ι

ε. :ι ο ν Με Ν τ,

π1οιπιπ Ια τηαΙππα ειπιέα απο

Ι:αΙτατΕγτηττ1ειαΙπι1ε ΡεττΙεΙι1εΙ

δ: Ια ΡαΡα Ιαειη,Γοι1Ι:ε Ια τα811α

σ :Ια ΙΕτΠΡαταυτ Αι1είΙαία : ειγἔιε

αΙΙόι11Ιε αΙ πιο:: ΡειτΙα εστη

τηει11τΙαιτ1αι1ε εΙα ΤΙιαοεΙοτΙο

Βογ εΙαε θοτΙιε ασ Ια νΙΙΙα εΙα

Βειιιατιτια > οιΙ ΙΙ αΡεοὶτ ΡτὶΓοιμ -

Ματ αιιιιΙτοτι Γεω εΙα ιποΙΙτα έι

Ιι1τΠ.ΧΧΙΙΙ.αΡταε ντι ἴοπ Ιδ8

δσΙ11ΙυτΙαια αΧΙΙ.Ετ άαΡι1Ιεω

αιιιοτι12ό :ϊ Κοηπαίοιιε Ια 116

- όα 5αι1ατἱη 8εΞι1Γατέ ει: αειταΙο
. δ

€ι:α άαε αυτταε ΓειΙηθτε. ΥογΙεΙ

α: (1ι1,ατ1 αΙΙτ ααΙΙ: ειιιτΙιαητ. Μι

σειιι?α,ειι1 ταΙΙα,‹Ια ἴοι1 α`ΧὶΙ μα:

ααό.ει εΙα α: (μα, ε)αίΙευτ ΡΙι1-=

Παιι:ε ΪοΙε οοιιτε18αιάτωαητ -

οΡΡοεἐειι1Χ νΜαυ αε δε εγτέε;.

 

  



:ην-_'

  

ΑπονΜΕΝτ

Μφιοε οι1ττοΡΗιίω ςἰο ΤΒοο- _

¦ εϊοΠο, 8εειγ:ιητ όοΗυτέ άε: ίξε

πηειὶηε ΡΙι1Πειιτε Εστω δε νοτ
τι1οιικ Ροτίςοη·τι·ει8εε, ε1ιί11 ει

ι1οἰτ άοΗΒετέ ί:ώτο πιοιπίτ,οπ

Μηιιο Κ” νομι1τ ςιιΊΙ”τιο·

το£€11οἰτ €Ι1 Εεε όοίΤ:Με 88

111ειΙΙ1οι1τει1ίἔε εοτιί-Ρἰτειτἰοὶιε,

εττιΡεΐεΙπωοιπ εμιο!εο1ηυο:

εμε όο Βοἐα: , όο:Μπτει ὰ: Ισ -

Βέτο πιουτἱ: οι: εΧἰ1ετ:ὶ εμά

ε1ι1ε ρτἰε :μια τεΕι1Η. Ετ: Ρο11τ

ΡΙιιε ἴαεἰΙἶεω·οτιτ γ .Ρειτιιεηὶτ &

ετοιιιιει πιογετι όο Ισ Μπα :ια

ει1Γετ εΓευοὶτ ΐοι1ΡετώόΕ - :οτ

τειἱ11% Ιεττι:οε, Ρ2.1°ΙΒ[9Π€1·168 Π:

8ει1ετ Κοιτπειὶιι ι:ΗοΞε ειοειιίέε `

7 €Ι1ι1©τ8Ϊι1γ,8σσπιΡοἴοἰιέ ΊείοΙ

Εεε πιο ίιεΙΤεπιτ Ρειτιὶειιιιεε Γι.

  ϊ
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'Ι -_ - .

ο ΑιισνΜευ·τ.. 3. .

ο _ οο8_υσιίΤουοο :- δεειι1ΙΙΙ ά2ιυσιτ

ουυσγέ Ιοτττοε ο ΓΕτυσοτουτ

ΑυειΙΙειιο, σουτ Ιο μια δε·

Ρο11τ€ΙιεΙΤοτ Ισ Ιισοττέ δε εΙοΙΙ

υτουοο άοο Ιὶστυειιυε. _ ΤοΙΙο- |

τιιουτ ειυοἴσυΙιε Ρτοτοκτο ἄν·

11οΗ ΙισυυοίΙ:ο οσυιιοττυτο ,' ΙΙ

Ιο Ι·ιουυΙΙΙ δε τοΙοις_τυα ουΙο τω·

Ιο εΙο Ρουίο.. Αυ ττισγου τΙιι-ἱ

σι1οΙ ΙιευυΙ-Ιΐοτυουι: , Γο γει

γοιυτ Βοοοο> Ρτιυό δεεΙοοΙιου·

τΙο Ισ. 8τουεΙουτ οτι Ιειε111οΙΙο Η

αιισιτ οΙΙέ τΙο Ρειτ:ιυειυτ , Ιο τυίτ ]

ὁ. οστυροΓοτ οοε ωυΧ Μιτου

τΙο Ιει ()σίοΙοτισυ τΙο ΡΙι.ιΙσίΙο

- Ιιιο , τουτ Ρουτ ου τοτ:ουσΙτ

Ευ7>τυοΙΙτιο οόΓοΙειτισυ- δε Γου

ι Ιειδοτιιέτου Ιοε υιιίοτοε δε οτι
ΙΙσττιάτο:: , σ[ι1·ο σουτ ΙοτυΙτ :ιιυβ

 

 



Π' . 7 7 · ή
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5 εἴ. :Πάφο είἶεὁὶ,εὶ απ:: (Ιοί

εοππτιο ΜΙ, είἶ0ἱ€11τἱ11ἱ9ι1€

:Με Βἔιτιὶε δε οΧΠει :Ισ Ιει1τε

Ρ;ϊ5.ὶιτ1ἱΕε1ητ επ α:Ι:1 εε 8τειιπά

Ραΐοτιτ1ειΒο @αετου , Ιοςικ:|

>( @ή ε1ι1εΙιιγ-ωοΓηιε επ τἔά

τοΓττιοΙἔΠειἔο ) Π: νογέτ Ρτὶι1ό

άε1°ειάττιΜΙΠαΜοη ά:: Ια εΗο

Π: ΡιιΜηιιο , δὲ ηι1ε1ΈΠειτάΈ

εοΠο εΡεοἰετεἀιιὶ& ει: Ροἱιιέ`Ε

ὸ°νικ εκοοτειΒΙο δ: 1ηΐυΡΡοι·

ωΒΙφΤγτεηηἰε , Γε πάτε οτι
Ι Ϊεκττοττιὶτέ άό Γεε ΜΜΜ δε

ττὶίἰείἴετε , ἐ ΓοΠι1όο ψ: Πωσ.

? .ΓΟΡΙ1ὶΘ, €ΟΠ1:11ε ἐ πιο πω

&ε;ττο[ειΠ~ευτέο δε Ροη; Μ(81.

- ]1ΒΙε άι: ς011ΓοΙετὶοτ1. ΑΜΠ ὁ,

ιτιἰτεΒΙο, δ: ε1ιιὶ ( εοπηησ (Η

ΐο1τ Ατὶίἶεοτε:) 11οιιε ειΡΡοπο

 

- 1αν€τἱτέσίΪεΙΙ:: όἰυὶτιο δε εώ- |



ΙΙ. ει: νΜ ε Ν π·

› α1ι τοι1ταε ιιοε ειέ'ειοτιε ντι ὅτι:

€ιιΙιαι· ΡΙειΙΠτιαΙΙατιτ ίαιιΙα , @οι

ιιοιιε ΡαιιΙτ αιιτιαιαιτιατ καιω:

αΙνιτ ιιιίΙ:α ια8ιατ α1ιια ιιοιιε

Ρουττιαιιε αοιιααιιοιτ Πιτ ιιοε

ΡτοΓΡατιται ΡειΙΙααε : - δε ι1οιιε

ΪειΙτα ιοιιιιΙτα αν αοιπέααιιιαιια

εΙ”νιι αίΙειε ΡιαΓαιιι:,αιιιαΙειιια αει

Ιειτιιιταιυ: δεῖ ιιιιίατεΒΙα ειιιΙΙΙ·

(ώς εεε ΙειιτιειΞε Ραι·ιτιατττα εινα:

πω” ατιττιόε τειιιτ Με ραπ απ::

ταιιιιαε αΙα ειιιαΙιιιια άαίαΙ-Ροὶι:

οιι ΙΙι1ΙΙΙτα αοε;Ιτιιτιοιι. ΑιιιίΙ

ενια ιιοιιε οι τω Μια ταΪιτιοὶ

8τι:ιεζα ιιοΡει:α ΑιιιΙιαιιι: “Με

αιιαΙΙααΡΙιιε Ιοίιι€ ι·ααΙιαταΙιαι·
άΙε.ιιτταε ακαΡΙαε,Ιαε1ιιαΙ ταααιιι:

νικ αοιιΓοΙ:ιτιοτι 8ε αοιπαιιτα.

τιιαιιτ ιιια:οιειΙ:Ια εΙα εΙαΙΙτα τα”

(νέα α: Ρειτι:ν , νισ.ν δ: νιιΙ€1Πα

   



.ι ιι ον Μ 8 Ν τ. `

τιιογειι, Ροι1τ ττοττιΡοτ Γαι

ιιιιγ δε ετιίΙείΐε: ε1ικ ιιιΡω

Μουτ ΙΙ ειιΙΙ μου εοιια:ιιοιτ εἰ

@Με ά: Ιοιι ω. Αυ εΙετιιειι

:πιτ Ισ Ιι1Ι)]ε& δε Ριιιι·οιΡεΙ ει:

Βιιιτιέ:Έ ‹Ιο (σε. ΙΙι1τοε, Η): Ια Οδ

ίδΙειτιοιι , ε1ιιι άι ἴοτιἀέι: [κι Ισ.

τιιοΙΡτιε δε εοιιτέτιειιιειιτ άι: Ισ.

Ϊοττιιιιει δε εΙα τιιοτι:Ιο : Ρειιτιι:ιγ

ΙειδιιοΙΙ: Η ιιιί?::ι·ο ἔοιε Μάικ

ίΙιἰειιἴειιιέτ Ε». εΙείΙΕτιεο εἰ ΙσιΙ Ι εόττο δε Ια εειΙόιιιε:ιιΐο δε ἴειιΙ-`

ΐς:ιεε:ι1Βτιοτι οοι:ιττε Ιιιγ Ρτο 9

Ροίόέ:; τιιδί)ετατιτ οΙειιισιιιέτΗ

@από δειιιιιιίὶιεε: εΙιιιιιί8ε- Ι

ιιι6τ.εΙε ΓοιιοικιΙ. νουΙΞιώ οτι

_ οΧέΡΙο ιιιάιιιτο τοιιεεειικ διά

 

& ετοιιιιετογέτ :τι ειόυε:τίιτέεΙε

ιιο.ρ::τάιο εοειιτ:ειἱιιε νΜΙετιιέτ

ιιιΕΠοι.· απ:: ΕτιιΙΙιεε ΕΙ1εΠ€+
...*_ ..Β....-. . ..



Νο

ιι ιι ο ν Μ ε τ: τ: _

τιιέε, οΓουοΙε Πε 1ο ττσυυοτσιέτ

ΡτοοιΡιτο: Ρειτ Γιυἰυτο δε Πυ

Ροτυουιε οτ:18ο εΙο Ισ Εσττυυο.

Φου: δ. Ια Βιοου εΙοίΙ:τΙτο , οΙ

ΙοοίΙ: όιυοτίο. 'εειτ·ΙΙ ο άουτ ου

ΡτσΙο τοτε οΙοἔἔτυουτ;δε Η Με

δυο ΡΙιιΠουτο στι: στου, ε1υ°ιΙ
υ'οΙτοιτ ου ίου ΙΞ8ειΒο εΙοσοτιιτ Ι

οσυσ Ιυτοτιουτεὶ ΟΙοοτου; ΙΙ ο

ειιιίΠ οΓοτιτ οτι νοτε` ἐι ΗΜΜ

τισυ εΙ”νυ συοιου Ροετο ειΡΡοΙ

Ιέ Μειττιστι (ῖοΡοΙΙο,εΙυι ουσιι:

ουσειτουουτ τουυ. οοίΙο πιάτα:

Ι:στιτιο δε ττιιιυιοτο τ·Ι>οΙοτιτο,

ου Ιει άοΓοτισ όση εΙυ ττιειτιειέ

8ο εΙο Μοτουτο δεΡΙιὶΙσ8ὶει.$οε

νοτε (συτ οΙοΒΙοεΙυοε, εΙυι οΙΙ:

νυοτυουιοτο σωστο σουτ του

τοε τΙοσΙστοτΙόε, οότυο τΙο Ευα

ΞιιιΙΙΙΙΙ Γε ΡΙειιυθε εΙο Ιου τιιοΙ
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Ιιειιτ δ: όεΙΙΙΙΙτε,ειιηι1εΙ ΙαΡΙΙΙ

ΙοΓοΡΙΙΙο ω: ΙηάιιΙθεεΐο Ρατ
ΙΙοητετ δε Ισ: εόΓοΙοτ, ΙιιΙ ΕειΙΙΙι11τ

τοἔ`τιοΙΙΙτε Ι”ΙιΙΙΙειΙσΙΙΙτέ (Ισ Ια

- Έοπυι1ε,8εαΪ Ιω ΕΜΗ τέΡοτε:Ιε

ίου: νειἱτιε δε ττ5ΠτοΙτεε,όΙΓΡιι

7 τἔτ Εοττ 8εΐοι·τηε: όιι Γοιιυστ:ΙΙιι

Ι:Ιέ)8ε ει1ε1ιιογΙΙ εδδίΙσ.Αι1ΙΙΙ

ΙΙ ε Ια Εε:ΙΙεΙτέ δ: ΡτοΙΡοτΙτέ εΙοε

· Βό;,8εςΙιι ΙοΙετ ῆιιΙ ΙοιιτοΙΙ εΙειι

&ΡτεΡειτό: δεειιι οδττείτε:,εΙΙοε Ι

11παι1ικιΙε 11ο Ρωι1έτ εἰ Ια Πτι τ:ι.1ί· '

α:: Ια Ρι1ηΙι:16 ‹Ιε Ιοι11°ε αΙτιπ:ε.

ΕΙΙ‹: εΙΙΙΡιιτο ειιιΙΙΙ ό:: Ια εΙΙυΙΠο

ΡτιιεΙειια:° τΙιι εΙοίΗΠ,άε: Ια ίου

πωσ, δε εΙιι ΙΙΙπτειΙ ατΙ:1ττο ) επι

ῖεὅΒΙεάε ΡΙιΙΙΙει.ιτε πισω ΙσεΙΙεε Ι

·1τιειτΙει·οε,ε] ΜΙ ΡτέεΙ οεα1ΙΙδ ἐκ:! ττειίτστ εἰ. Ιει [απο άεεΡτεεεάέτσε.

 

 
 



   

  

Ι. ΟΟΝ$ΟΕΑΤΙΟΝ

ι Με ι>Ηιμοεοι>Ηιε.

Η Ό

Ρ_.ΑΚ δ'ΕΡ'ΕΚΙΝ_ ΒθΕδ.Ε.

  

17: Με ΜιπαύΙα ο /)ιΙΐ υιον· Δ::

`· βπε,

Ρωιϊω·ό, έα ΜΗ:βνωι>”ΜΜα τω· ρίαιΜτε;

Ε! Με: »ια/έπεισε ει: πωσ: Ίαν: έφαινιέτο.χ

?αν μίωαβωι@Ἑν χω·Μ· Ι

χ· παι/.ιακα:, .
Άπω:: ?πε Μη ΗΦΙαεροΜ' ί:: ιίυιιΖωπ,

@ι α? Τσαντ Ιάσων: κίωνοφω Ζε· )
[Έσ.Ι

Ν) ία ωαίβεω·, π] :ΜΜι2α έα Απε ε,

Μυμφανβι·ιακ σε έσω Μιιφρααει έινικ

Ρε ε)αβακινι· Ίστρο: ι|ε· που άαΜΜ.

€ε·ήπ @ΜιάΜοππαιι· είε πω: Ιωωρε,

£`,ι7ΐ οι, ί,«Μερ έα ΜεΜιπώα ΈάσέΙΙ%.

- _ 6'ει·1°αε, ία πια!»ιοπ :κι ε· σ! |πειιαπιι,

Γαφιπξβαιιτἱα αν ο ο] Ζεροέί:ξαπα, _ `

“είναι Ζε Ιων: , Θ· ΜπΡαακ Ζ47Ξε ταδε ε

Α

,με.·7'”'̀./[Ψ

 



7 Ηείααφοαι·αποχμια· Μι Μωβ ωααίίε

χάά

00Ν5οτ.Α1°. οι! 1>ιιιι.οε.'

_ρ€[ΓΜ Μπι :ΜΧΔ ααα»! εί:αίειαπια Ίία_Μεζ

Οκ »Με ία :ποπ βίααί:εαινιά ααφείίει·,

Μ "ε Φίεαφοέατ αα Μα ακα/δ Μια/ΙΝ:

Μαα ?αἱ ακουω! ίω·:_ μι· 5αεία:ι)Ί+α ί,ααμ|ία

@αν Μιέ2ετ/α/επααε ει·ιίσίία.

@τα είίε ι]ί/δαι·αίε , Θ· ιίε:[ΙοαΜε ίεβοαί

Πα ιααίίκ·απαα μέ Ρι·ίετε: ία]βαί,

122 πιο Μιά:μία: Μ"Με» ία ΡααΡίοι·α,

1725 βί8ΜΧαίίίίζίε Με ρίοαέευα α,αεζαει·.ε

βιαία: ίε.<#οί: , Θ· τα,αϋπίίυπ αίοι·:

9$είαβιταίαε αιιαβε Μακ: πώ”

Μ,αΜί€καΙ°ιίοίί , Θ· με ἴααοα ειπα:

Εκ εεε/Ι εβαί Με ευη/ενια” ία Ια.

Μαί: Μαίαιεπααίατι'είία α αρ0αι ίτοπίίίἔ,

Είίε πιεβαί αέι·απεί με πεείο!4δίεζ '

Με ρι·οίυπέεαπτ ία “Με ταέ/ξ>ι·αίίε·.

Ιε'οασ ααα »ίααεζβίεΙίεωεα: @από

Ησατεια ε”“Μία να,ααεζΜαα α[Ιίωέθ

Ψτουπίε αἰψ, ΡειίΡιζζε , αεα»·επα αι·αίε

17 αΠΈ·οίι·β·: μα: ααέέίί0Έαφαι· Με/ἔαπίει

$οΜΜΑιιιι »κια ι.ιικοειιζ

ΒοΞεο: ιιιτιοδιιιτ ε” Ια. ΡΙιΙΙ0[ΟΡΙ1Ιε Κ: «χω

ίοΙειιιτ και Γοιι αΙΙΙιδΗοιι. Ε: Ειπε ποτε: ειπε: ΙιιΥ

ά:ίοΙέ , δε ΡΙΚ εοπίοΙο.ιιτ, ιι: ιτε:Ρτείειιιέ: πω:

ε:Ιιοίε , εἔιι να εἴΡτἰτ εΙοΙειιε δε οΡΡιείἴέ μ: Ια

κ

Ι

Ι ›
ι.

Φεβ'Ν>"`Χ""η›..-......·.



 

τινι" ι>ιιτΜιοιιξ τ.

Ι”ουίυοΙιτέ3δε Ια τυπου ουι Ιο τοοουΙ·-οιτο μι· Μ.

τιουουτ ‹Ιο ΒΡιουε:ο. ΡτοιυιοτουιουτιΙ εΙοίοτιστ

£0ιτιτυο οΙΙο Μ), εισοτιτυτ, ου ουοΙ τοιυμ, Που,

Ι:οι·ιυο, νιίειΒο , οουΙουυΙιοΙιιτε δε νιυοοιτό.5ο

οουάοπιουι Ιοε στυοιι·ιουε δε ουΙοιευοο ου'οΙ-<

Ιο Ρωτώ: ου ίοε ιυοιυε. Τιοιοοτυουε, οο οκτώ

Ιο Ε: ειΙουοΙτου άο θ. ροτίουυο. οτ ιΙΙυγ οΠἱ

έυο νυο ΕστμιοτοτυΙιιιυο, οΙ':ιιιτέτ ε1υο οουιτυο

Ιο Ι·-οιυτυουσυττιτ άοΙειΙ&Ιοε ουίειυε : ουΙΙἱ Ια.

ΡΙιιΙοΓσΡΙιιο- τιοοστυπιστΙο ου: τυσιυε Ροτ

Βιιάε , πιο εΙσόΙ:ι·ιυο ειιίοο ο οοιυτιτουεΙτο :του; οΓΡιιιε ττσυΒΙοι, άο8 Ι€Ι11οεΙο8 δοΙ:ισυτιου

κε _Εσυτ τοΙΤοτουοτ Ιουτε ο(τυοεισυε.

.Ρ Κ Ο 8' Ε Ι Ι.

Α Ι Ν ο ι οιυοΙο εΙΙΙεουτοΙο σο: οΙιοίοο

ου τιιογιιιοΙ-τυοε, δε ε1υο Ιο τυ°οΡΡτο

Βου Ρουι· εΙοΡΙοτοτ πιω ιυίστευυοε ιΙ'νυ

Ι)εγΙο άουΙουτουιε δε ΙοιυοιιτοΙ:Ιο, ΙΙ πιο

Ιυτ :ιεΙυιε ειυο Ιο πιο ου όοίΙυε εΙυ οΙιουοτ

‹Ιο τυου κει , νικ Βουπο το:: νουοτει

Με, ογο.υτΙοε γαι:: ειτεΙουεε δε σοειυοουΡ

ΡΙυε οΙοιτ-νομυε , οπο υο Ιουτ οοιι·ιυ·ιυ

τιουιοιιτ οουιε οΙοε Ιισιτιυιοε. δει οουΙουτ

«Μουτ τοτε νιιιο , δε υιουΡετσιτ ντιο τοΙΙο

νιουουτ οιιο Ιου υο Ι”ουίτ Γεω οτοιτο

οΙττο δε: τισ (Μο ΠοοΙο τη· εΙο υοΙΙ:το οε.Βο.

αιτουμπει τδΙΙ.Ι.θ ,οΙΙο οΙΙσιτ ΙΙ νοτἰοσΙο

ειυο Ιο ιυ8ουιέε ου ότου εΙσυΒτουιε. (Σετ
τουτοΙΙ:ιΙ ΙοτυΒΙσΙτ ειυΙοΙΙο υο ΓυτΡειΙΙο.ίΙ:

. Α ὶ] .

_μου-Δι



Θ ?ἡ- “__›?____=~

οοΝεοι.Ατ. υπ 1>ΗΠ.οε.

ΡοἱιπΙα εοπιπιιιοο ΒτΞόοω: ‹:Ιοε βότκα,

δε ΓοιιεΙειΙο ΙΙ ἴοττιΙσΙοἰτ ουκ ό: Ια τοΙΙο οΙ

Ιο τοιιοΙ1ο.ΙΙ: ω. εΙοΙ: δε οι1οΙοιιοίοΙε οτι

οοτ,οιήεΙ οΙΙο ΡείΙοιιοΙτ, οΙΙο Ρο οἱ: οι1Ι

` ττο,δε ττοτοΡοΙτ :ΗΜ Ια Με εΙο οοιυε ε1ιιἰ

ΙανοιιΙοὶοιιτ το8:ιτεΙο:.- δοε Ιισ.ΒΙΙΙοιπποηε

οίὶοἰοοτ δ”νοο οΠοΙΙο Ιω:: ίὶιοτἰΙο,δε Μ

Γιιε ιιιιοε 8τ:ιικΙ εικτΙΒοο, εΙ'ντιο ιπειτἰοτο Ιπ

γ ιΙΙΙΙ-οΙιιΙ:Ιο : ε1ιιΙοΙΙο ιτιοΠιιο ( οοπιιτιο άο

[ 7 Ριιἰε Ι: μια εο1ΠΡ1:ο11εΙτο ) ειι1οΙτ τΙο

Γοε ΡτοΡιτοε πι:ιΙτιε ω” δε τΙΙΙΙιε.Ι.ει βακι

ιτο εΙ6ΙΙ:1ΠοΙ8 :Ποπ νοΙΙοο δε οΒΐουτείο

.εΙ”νι1οοοττώτιο οτειΙΙο, ε1ιιοΙο πιο ο πω:

πω: ειδα: άοιπ Ιου :ιο τΙοιπ οΞιτιΡτο, `

οόωοΙ,οιι νοίεΙ πω; τεΙυΙοε.ιι:ε οτιθ.ιιτιοι.

Ι Αυ Ι:οττ ι:ΓοΙΤΙΙ:Μ5 εΙΙΙοοιικ Ι1ο.ΒΙΙΙοΠΦοΩε

Χ οΙΙ:οίε απο ντι οειτο.όΈοπο ἴοιπΙσΙεΙοΙο ὰ α·

Ι ΙΙ:ιι ο π. δε ευ Μουτ νο ΙοττΙΙ:οΙειΙ)Ιο ὅ οοτ
Ι -` αυἔοΥΒ. δε τΙο Ι'νιπο ὁ. Ποσο εΙο οοε Ιοτ

[ Ζ.°υπβέπι 9 > ε. . . 1

ΡΜΜ5% Ο. ττοε,γ ειιιοπ εε οοττωοε εΙοΒτοι δε οΙεΙιο·

Ι'απΝο ΕΙ:οοΠ- Ιοιιε, Ρ211'Ι©[911ΕΙ5ΟΠ Ροιχιιοπ ΒιοιΙοτιιοτ:
Φ"- ωοιποτ άο οοΙιη ιΙ,οττιΙκιε εδ.Ι'ιιικτο εΙΙοτι

δευτ. δε ΙΙ οίὶοἰοτιτ ία» νοίΙοιτιοπο τοπι

Ι ΡΜ δε άοΓοΙιΙι:οι ου ΡΙυ.ΙΙοι.ιτε οτιεΙτοΙάε:
Ι δε οΙΙιευτι εΙο απ:: Ιἑι πιώ γ ειυ.οΙτ πιΙε Ιοο

Ι ωειἱπε εινα αοΡ εΙο νίοΙοοοο, δε ω”. σεβ

Ροθ: , οτι ειιιοΙε οπ:Ρο:το Ια ΡΙοεο ειιίΙΙ

»_-_`___Δ*`·?`"".

τ̀9-“ΝδικΙω”.ο



βενο· ο ο ι

4 ιινικιε ι>τιιιιιιιιιι. ;

ουσια Ραπ. ΕΙΙα ταιιοιτατι ο Με” εΙι·οιόΙα

αιιαιιιιε Ιιιιιαε,δα απ Ι)αιιιι·α ντι &αΡτια.

8οιιτΙαιιι οιίαΙΙα αιιτ ιιΡΡαιταιι αυτου: οι:

ιι·ιοιι ΙΙόὶΙαε Μιιίαε ΡοατΙοιιαε , οιιι· εΙοιι

τιοιαιιτ Ιοι·αα δ: Ισια ἐι πιαε ΡΙειιιιταε δ:

Ιειιιιαιιτατιοιιε,ΡαΠιιαιιτ ντι Ραιι, δε Ιαε τα

1αειιιΙειι·ιτ εΙα ττ:ιιιαι·ε : @Η αΙΙα) ει Ρατ

τιιίε ὁ. ααε αεΙιοιιτέαεΙδε ΙΙιίαΙιαιιΓαε Ιασι

ιιιαε ι:Ι'αιιιται ατι Ια αΙιαιιιΙσια οι: α: τιιιιΙσ.

όα3 οιιιιια ΓαειιιαιιτΡαε ΙαιιΙαιιιαιπ αιτια

αΙΙατ ὲ (οιι ιιι:ιΙ , ιιιειΙε αιιαοτα :Ια Ιαιιι:

αΙοιιΙιτ ναιιιιι Ι'ν ιιοιιτι·ΙΙΙαιιτ δ: αιιτταιιαιι

παπι. ΟαΙΙ νοιιε αιιτι·αε οιιι ειιιααΙαε αΙΡί

ιιαειιιΠιι&ι.ιαιιίαε εΙανοε ειίΐαιίΠοιιε , ?αι
διαε ιιιοιιτιι Ιαε ΙΙιτιιιοΙ:ε αΙαΙἱαἰαιιιι :Ια Ια :αι

- Ϊοτι:‹'5α ειιιΙΙαιι εΙα ταικΙια ΙΙατιταιιιΙαιιιαιιε

 

Μπα οι: τοιιιαε ΡαΙΙΙοιιε,νοιιε Ια ταιιιΙαι

ίατίδε Ι'αΙΙΙιιατιπιίΙαπ ἑι ιααΙΙαε. Ετ ααα, ΙΙ

νοε ΙΙειτατιαε δε ιιιιιέ_ιιειταΙΙΙαε ιιι,2.ιιοΙαιι€

αιιΙαιιέ οιιαΙοιια Βοιωτια αοτιιιιιιιιι δ: όσα

Ραιιβι.Ι'αιιέιιιτα ιιι°αι·ι ἴοιιαἰαιοι ια πιοιιιε:

Ρουτοα (μια Ρατοειιιι ντι ταΙ Ρατἴοιιιιειοα,
ια ιια ιτιθαιι ίαιιτιι·οιε Ροιιιτ οἔἴαιιααα:

ο ΜειΙε νοιιε τιι'οίΙ:αι ααΙΙιιν-αν απο νοε

ι ιιιι€τιατάίΐαε δ: ΙιαΙΙαε αειιαΠαε , οιιἱ ει αΙΙ:α

ιιοιιττν δέ αΙΙαιια αιι Ια (Ξιααα,αιι Ι”ΑεεεΙα

ι ποια & αίαΙιοΙα εΙαε $τοιουαε.$οιται @κι

ιι ιι; _

 



Ι

Ι

 

7ή"ΙΙΙ

οοΝεοι.Ατ. τ” τ>ιιιι.οε.

δοκοιιοε πιο” δε ίοΙΙοε, @οι ιιο απο:

οιιιτ,8: ιιο πιοττοιιιιιιιιιΙε Ι·ιι·ι θ. νοε ειΙ

ΙοοΙιοιτιοιιε δ( Ηατοτιοε , (μι: νοι1ε Π'ει)Ιο2

αΙοιιιιο ΔΙει ιιιοιτ, δ: ιιιοΙαιΙΙο2, δ: δι πιω

ΜιιΙοε , :ιιιοιι Ιοιιιε ‹Ιο οοίΙιιχ-ογ , ός άι:

Ιο 8ιιοιιι. ()οΙΙο οοιιιΡ:ιι€ιιιο τουτο :του

Ι3Ιοο εΙο τοΙΙο ιοΡτιιιιοιιοΙο,Βο.ΙΙΙειιιτ Ια τοΙΙο

τοΙΙιιοιΒιιο. Γε Ιιοιιτο μι: Ια ιοιι€οιιι εΙο

Γοιι νιΠι€ο , 8ο ΐοττιτ εΙο Ια οΙιειιιιΒιο. Ετ

πιο), , ιιιιι Ροιιι Ιει ΒιιιιιΙο ο.Ιοοιιό.ιιιιοο ‹Ιο

ΡΙοιιτε δε Ιειιιτιοε ειιιοιε Ιοε γαι:: τσιπ που

ΒΙ€Ζ,ὅ€ οιιίοιποο2 οτι Ια τοΙΙ:ο, :ιο Ροιι2 ια

ιιιεΙ8 εοιιιΡιοιιι:Ιτο @κι οΙΙοιτ οοΙΙο Παοκ

άοίΙ ἔτατιεΙο ειιιτΙιοτιτο , ά 11ω ΡειΙοἱτίι

Ι)ΠιιιοΠ1ο11τ. Ιο άοιτιοιιτειγ πιω οΡφιιιιἐ, .

δ: εγειιιτ Ι:ι νοτιο Ι:ειΙΙο, δε Ιοε γεια Βάια
οτι παο, ΐειττοιιεΙοιε :ο ειιιΙοΙΙο νοικΙτοιτ

ίειίτο ιΙο Ιὲ οτι ειιιειιιτ:δε οΙΙο Ρε.ΡΡτοοΙι:ιτιι:

εΙο τιιογ,ίΙοίΙΙ: Πιτ Ιο Ισοτά ‹Ιο ιτιοιτι Βάι, 8:

πιο ιοΒει·ό:Ιτ :κι νιίι8ο ειιιο Ι'ιιιιοιε οΙισμ

ει: εΙο Ιε11Ή1ο5 , δ: ΡειιοΙιέ πιο Ια τοπιο,

Ροιιτ·Ιει. εΙοιιΙοιιτ ειιιο ιο Ιοιιτοιε : οσω
ιτιοιιςα_ὲ. Π: ΡΙιιιιιιτΙτο εΙοε ΡειΙΙΙ0Π8 :ιοί :ΙΙΙ-ο

ἔΙἰ8οιπ ά τοιικιιιοτι:οιπ ω:ειπα οτι οι:!

@ο Γοπο._ `



›

"δ

ὶινιιτ ιιιιτινιτειο

ΡοιιΜε τι.

ω: βεβεα με Δ: τοΜ», Μάο

10οΙα Ίιο[ποτέ, με τουεΙαίο

.Ε,Ισοιππιο @ζεν υιι”οΙΙο ροΠΜο,.

20ο πο” πο(ζοουτ άι· υιειδΙ

Βου: [ο των· άσε. ο17εεΐίου:.

@ωπίιυιο οΙο27οβου.9ι
Μ; μέ [ο εεε! ευρετατιεπε δ >

?οΜΜο1οίε ά7Ίσιο ακεψ[απο

19504 ΡΜὲ ?απο πιιΦωικι€

Πιο ει]Ιτο: 2εωωΞ- ε>Ιευ·›ιοΙΙε·,`

Ρομπε κάθε ετώ [ο @ο@ο

2: Ζ,ατιττο με?σε ίπ ηιιἱίἶ: ·

Ρ°ῳωτιε έ:: οβοεΙΙ:.ε5 ένέΙΙουτο:,
1ο :οαι·οβκΙεΙΙο Ο· αποψή Ι

Ετ! κά εοΙίο: 7ιά[Με ετν·ου2ο:·

.Σά Ίικι·έιιέίο[οι·ωοτή

Θ· οιίέ!ι-ουτ άοε ἐστι στο ροτυου.υ.

Ευ Ζεα” τοπτοιιι·κοωεπε είειιοπ:

ᾶμιιοὶε το ενο :οποιοι ἰο Μοτο· _

_%ἱ οπου εἰοΙβιεσ ίΙουαοτο ιπιιτἰυε,

%οΙάπο! »ποσά ίο](ΙΜειωευε,

Ε! ?το εί,εωετο 601475 αεΙ:οωευο ·

1,4]Ιτο έ” Μάο: μεω»ότου·

“θα Με: είεΐΙΕ/2942υο. επιβέι·.

Μη



οοΝεοιΑ·τ·. οι: ι=τι1ιοετ

@οί.Νεκ ”:οπ·εω· εἴτε [Με τε·ωΡετο

Ξ[Μαίαακτ β: απο· α'ε]ΐοιπ:,

@ΜέποΜ 424021: ό: 1υτίωσιιοπ·,

Ε: ?το άστε ία επτά.: πιω”,

1):ιπυιτ ίε παρ σΙωπί άι· [72/Ιεζ

Ξ!@Μάτ ἰ‹ι[οτιάἰἱτέ

$7<9 ἰεεἔταρτες »τομαυρο αΙΜεδο,

' %τ· Ζ,_/ίωοτυπε “Πεντε τυψωση ¦

Ι - .Μπιτ Ζε Ίο” έπί ίεβίπξς· τεἰετ/ἔβο,_ Ι

; Οια/Ματ· 41471 άι, Ζε τοκοι· , Ι

· 152 α Ζωβτωτ π·ώετάεζ Ι

%ε ία πω” ειιοίτ ω:βεζ.

. . ε > |

0τν/ἐω απο· ι!!ς·4Ι 4 το”, _ . Ι

.Μεβεκτέποίε ιἰε/ἐ ώστε”, 1

Ι Ι .Ι - ωῇἡ_-

Ι

Ι

Τ-:-ε?·-7«ο

Ετ Μι]δω: ίε· ἱοιιέ ?ιο ίε/δητο

Ε! ία τω:: .ετωφἱωἰτ στο έ,

Β£οΙ47ἑο /δ›ι εΙ:ε7Γεώ9έξέ

@Με |οβιέχ άστα ἱί ο/Ι.σΙΜΙΧέ

Ι

· δοΜΜ.Αππε 1115114. ττ.1>τιοετζ

Μι ΡΙΙΙΙοΓοΡΙΙΙο :φωτ μι: ττττ:ΙΙοε @οπο

τΙο Ιτουι1οττΙο πιειΙ ‹Ιο ΒοΞεο , έοπιπΡΙογο ΡΜ

Ποίτ Μ” άοιπιοτ τοτοττΙο , ε1ιι”Ιι Ιο ΡΙειἰτιτΙτο

ΒοτιιιοοιιΡ. Ετ δε: ΕαΙθε οΙΙο Εοιιτηἰτ τΙοττοΙΙι1%

ο Εν.ιιτοε :ιττοοε Ρο11τ€ΟΜΙ:ΜττοΙ€$ ειΙ8ετατΙοε τΙο
ΙΙ ΐοττυιιο, δε οΙ1οΙΤοτ ιΙοΙ'οιιτοιι‹Ιοτοοι1τ ΙονοΙΙο

τ1ιιΙ Ιιι7 Ματέο Ιοε χω:: , δε Ι'οττιΡοίοΙ1_ο τΙ”ετΡ

ΕτοΙ1911άοτΙ:5 οΙιοΓοο α:ΙοίΙοε. Α

  

  



  

  

τ.ινιια ιιιιΕπιιειιζ- α

› Ρ Κο ό” .Ξ ]. Δ ' .

Α τε ΙΙ αΙΙ:ΡΙιιίΙ:οΙΙ: τατιιΡε τΙα Ιαν

- οοιιτιατ ιαπιατΙα, :μια αΙα εΙαιιιιιίαι:

αίαΡΙαιτιτΙτα. Εοτε ανεΐτΙα ναιια Γι;; πιον

ατταΙΙαα, πια ΡατΙα αιτιίΙ:Είταε νοιιε ι:αΙιιν

ι1ιιιαιιτταΙοιε ιιοιιττν τΙα ιιοίΙτα μια, δ:

αίΙαιιἐεΙατιοε νιατιαΙαε , αΙΙιαα αττΙιιό ι

ααίΙα Έστω ἀ°αῷτΙτ , ειπα Ιου αΙαίἱτα αιιιτ

· /Ιιοιιιιτιαε-ΡαιταθτεΞ Οατταιτιαττιαιιτ ιιοιιε _

νοιιε αιιι6ε Ροιιτιιαιι οι· ταΙΙαε αττιιαε,οιια

Η νοιιε ιιαΙαε απ” Ροιτιτ αΙαΐοαιΒιιααε

:ιν ταιαττέαε)νοιιε τιιιτιαα ι οαίια Ιιατιτα

(Ιαιι1ον νοιιε ι:ΙαπαιιτΙτα απατα ντια ιπ

ιιιτιαιΙιΙα τατιιιατα ι:οιιττα τοιιτα ιιιτοττιιέ

Πε. ΝΟ ΙΪΙθ ΏΟ8ΠΟΙ[ΓθΖ ντόπα ΡΟΙ.ΠΠ νο118 ·

πα τΙιταε ιιιοτ,νοιιε ταιιαΖ νοιιε ιΙα ΡατΙαι:,

ου ‹Ια Ιιοιιτα , οιιΡοιατ αΙΙ:τα απότια2ίξα

ΡΙαιιίΙ: α Ι)ιαιι οιια σα Επι Ιιοτιτα. Μαιε

(Ιαε!) ια ιιι”αΡΡαταον, (μια νοιιε :Με οι:

€1ιιαΙειιια ιτοιιΒΙα τω: αΠΙιεα. Ετ πια

νομο: ποπ ΓαιιΙαπιατιτ εαν , ττιαιε Ειπε

Ιαιι_ι€ιια, 8α ότι τοιιτ Μπαμ αΙΙα τιιιτ του:

αΙοιιααπιαιιτ ία πιαιιι Πιι·ιτιοιι αΙΙοτιιαα.

ια άαιι€ατ ατι απ οαΙιοτε ( τα αΙΙα ) ΙΙ ΠΙ:

απ ΙατΙιαι8ἰα , πιαΙ απ" αοιτιπιιιτι:Ι εαπ::

ι1ιιι οτιτΓαίιιτιι ττοττιΡα οι: οιιαΙε1ιιαιΙ

ΙιιίΙοιι : ΙΙ αΙΙ: ντιΡαιι ποτε «Ια Γον, ιιιαιε

. Α ν
ι
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ι
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'ο σκ 5ο.1.Α τ. ι: ε τ· ιι 1.ι.ο ε.

ότι Ιο τοπιοιττει θ.ειΙοιτιέτ , ε'ΙΙ ιιοιιε Ραπ

πιο ίσιο οοειιοιΙΙιο. Ε: Μια ‹ιιιο οοΙο

Ϊοὶτ,_ιιοιτογοιιε Ιιι)· Ιω μια , ιιιι'ΙΙ ει οί

Βιίιιιις;ι 8: νοιΙοι ιΙντιο τιιιοο εΙοε οΙιο9

[ω ιιιοιτοΙΙοε. δοιιτΙ:ιιιι ά)νιι ιΙοε οοιιιΒει

‹Ιο ΩιιοΙοΒο , οΙΙ€ι1°ι'οΙΙΙ17ειΙο5 μια , ηιιο

ΙΙειιιοιε ττοιιΙυΙο2 δε τσιπ οΙιειι€οι ‹Ιο Ιου

ΦΩΣ'.

Ι?οι: Με· 1·ΙΙ;.

. . Κακά Ζε· ,ΜΜΜ τω: άΠὲΪΠἐΖἑ

ΩΤακωί,ε Μ ΙΜΜΙΙα.ι ε·κ/?·ευέίε;.

. %:“Μ οΙ› τω· (πέτο: κιωιέο -

Ές/-Μοίπέ ει·ι·Μίπ άι· ΙΙοι·»ιέζε,

.5“Ιε7Ιοπέ ο” Ϊαἱτριιἔιἰοι σίειωσ,.

.Ζε οἰεἱἰ[ιω άι· πσθω·ιωσ,

Γ 19: ωβέιι:!ασ κι· πω:Με

Νοη!ιισ μι· :Ή αφή!,ως _

6'ω»Ιάοπ ?"2ιὲ ιιΙουηάπ Μ" ·

Π' :ιδι)ι2 αΙπ·εω·]όπ Μπιτ·

, Μάι: α7Ιο Με: 22%” ο _

1ςςηά ἰ»ξ[ωεε :Μάο σ· ρω·ι··

ΙΜ :Σά , σ ίι·,ζναπέβιιωΙε·ω : :,

ΜίΙοπ-β Μοπ]Ιπ·?Με έιναι,

.Ωμι· ἰε Μωίεψ· Ι”κἱι· .

_/ϊμίίοη :Ιου “Μπι βαέβου·.· _ · Ι



ί

!

 

παντα υπεκιπιβ 6

Ε·ϊιψ ὲ/‹Μ αέοΜ6° Μ&ιέε

.Μερα ι π] αστεια! Ί/ἐἔσ

9ξι1ε Ζ,ΜΜΒ σ!ιβα ,πηεζ '

17ε:Ρίεω.σ 5:ίείίε α πσ2:κης·ξ

δοΜΜΑικε :σε 1.Αάιι.υιιοει:

νοΜ ΒοΞω οΓιιεΙΙΙέ ι:6πιπ: ά'νηεΙετΜ:€ω

1ἐ€1Ι1€ΙΡτοπ1ὶετειηἔτ ὸἰΓεοιπτ ι:οιππισ Η πεο

π11τ ειπα: εάη·ιωιπ1οιι αεΠε ΗΜ Γ: ΡΚ€Ϊεπτοἰτ

ἰπιοΡἱιπεκηειιτὲΙιή ,Ιεκ1ικΙΙε τι:: ΙεἐίΪε Ιει;ηΔε

απ: Βε:ίο1ιιΓεε :ιοιιττἰΙΪοικ : ποτατωτιωπ απ”

ιιἰ Ρπ1ωΡοΠιικεε δ: έεΙοπωύεε ίοιιίΠΞε μι:

ἔςτιτὶοπ. 5α:οιιάεπιει·π , εΠε νἰειπ ἐ ΜΒ,

Κα:: , :με α: τι'είὶ με :Μωβ κιουι.1ε.ΙΙα άι: πω:

Με ία$εε ειίΉ58ει πι α: πιοικ!ε , αιι(9ι1€Ιε :ΠΩ

@Εστω ΜΕ :οὶἀἰτ εοιπ:© Ιω Βοιι:τειἱὶ1ιιεε άεε

ιι·ιείεΙισ.ιιε , ειιιἰ ω: Ρουικτιε οθ-ετιίστ Με” άσε

ἔσω ώ: Μειμ ωκε:‹:ειπ Ιω: ταεε: 8 ΡεΙΠού8

8Ιαι::οπττο άε Ι::ιπε εστι” 8: ταιοιιιωέο.

Πι 6 ε ε 1 1 1.

γ_ ΑΝ ε. σ.ικι·ο εΒοΓε @το , Με οικω ‹Ιο

πισω· αἴΗἰόὶἰοτι Ειιτοειτ Γοιιἀειὶτι ·άΙδ

ΒΡέθ5,δέ (:οωτοειιμγ ἔμνοἰτ δε ἑι τω:

:°ειίΪειιι·οτ, Ροιιιτ £οε11οἱίὶτ€ ΗΜ ΜΜΜ:

.εοΙΙο ι1ιιἰ πιο νοιιΙοἰκ άοτπιετ :ειπα ΜΚ:: δ:

Η τοϋ ε1ι1εἰε ΗΜ αΡΡετσειιθ,8: ἰς:ιτἔ: και

-νει1έ Πιτ εΠε, ἰε εο8ιπ:ιιε εμε εϊοΠοΗ: ώ.

' πιο ΡΙιἱΙοΪοΡΙιἰο , επι Μ. ιιιειἰἴοπ Δ:Η Με

«Νώε ε!έε αμε ΪεΡεοἱε ἱ€ιιτιοὰ'ειυοἱε σΡεξ

Ανῇ

Ύ;;



 

6οπ.σοι Α τ. υ ε τ· Η Π. ο έ

ηοιιτη 86 :Πειιέ: Α Ι2ε1ιιεΙΙο ειιΙεΣΙΠ:ΙτιΠΕ

πιει ΡπἑοΙΙο,_ὶε Ιυγ ἀἰε : Ο ωειΙΙΙ:τ:ΙΙε άι:

ηοιιτ‹τε νεπι1ε,ΙίΤιι€ :Ια Ια ΡΙιιε Βου:: Ρατ

τὶο ὸιι εΙ::Ι, ‹:[ιΙἰ νοι1ε ε ειτποπέε επ εεε «Με

ΙΕΙτ.ε , οίιίσ Ηιίε τ€Ι€Ξι1έ 8ε Ιοαοτιμ ΕΠ”

νοιιε ὁ. ΙΈιιιετιωτσ ειαιιΙέο ὰ τοτε εοιπιπκ:

πτογ,86 τοιιτπιέ:; έ:ιτ ‹Ι‹: ηικ:Ιςιι1ε8 σώσω

ιπἰεε ό: ίιιπΡοίΙ:ιιτοε ΒάιΙΙΙΒ8ΞΑΙ1 πώ :ποια

τΙΙΙό(εΙΙι: εΙΙ‹:) Ισ Πο νοιιε νειαμε :Φω

τΙδικτ,τιγ νοιι5ἴαΙΙΙΙι: σ.ιι βεί-οΙιμιέπε μι»

&οΙΙ:_νο”:ΜεΙετ ὁ. ΐιιΡΡοττετ Ισ. εϋειτἔσθιι”ἑ.·

πιό οεεεΠοιι Ι'οτι νοιιε ειπα ἔι Πω. ετοιει

ςιιιεΙο Πο Ροιιιιοἱε με νοι15 ΙεὶίΪετ Με::

ἴειιΙ , δ6 Μ: νοι:5 ειστοιι·ΙΡε8τιετ Ροίιπ επ

9ιια:Ιε1ιιεΙΙοικ1ιιο νοιιε :ιΙΙειΠΙει , εΙΙ:επτ

ΙΙιτιοατιιτ εοπιπιε νοιιε 6Ι'εα5. Ετ τμιο71

υπ ειιιτοΙτ ΡειιΙἔ εμε ΡουΙΙο ει.ι- ετα.Ιτιτρ:

εΙΈίΠο εισειιΐέ:ε ο.ιιεσεΓν-οιι5, δε ςιιε Μωβ

(σέ €11Ρ€τιπ ὁ: α:Ιει , είπω άσ ε:Ιιοί.ο παι

ΜΙΙε, δ: ε1ι1εἰειιπειὶεΙ°οτι ιι”ειιίΙ: ναι πιά

υειιἰτ. ΙΙΙ-αει νοιιε οΡἰηἰοπ (με ο: Ισα Ια

Ρτεττιὶετο Ι:οΙε , τ1ικΙεε @με εγω: εΙΙ:έ

τοιιτπιοπτει δ: ειΪΙΙΙΙἔτ2 Εεε Ιω ἴοΙε2Ν°:ι-

Πισω τιοιιε ειι-ὶατιτειἰε ειίΙσικΙσ εοΙ5 ὲ·εὁ

Βειτπε , Ιιιιέτ πιοΠ5ποιηέει]ιιε Παοκ ίι1ΙΕ

ειιιτιποκιάε,εωεε Ι,οιιττοειιΙάδ.εο δ; παω

:ΜΦ:Η ἴοΙὶε:Ξ Ε.: άοΙοιι νΙιιδτ,[οηΙωμ



  

  

ετνι” ι>παιντ:ιιιιι; 7:

Επι: δοαταταε τια ΙἶιιΙΙ-ΙΙ με τατιτ ι:αΙοττι

πια 8: τοιιτπιαιιτέ ,_ οιιΙιΙ αΙΙαιιτ ΡΙιιε- τω:

ναιπετα απιιιοιιτατιτ ναττοαιιΙαιιιαιιτ,οιια·

ιΙανιιιτα ὸ'αιιατιταἔα τ: 8: :ιΡταε β ιιιοττ,.|

αοιϊτια Ια ίαόὶα τΙαε ΕΡΙι:ιιτιαιιε,ααΙΙα Με

δτοιαιιιαα ,. όσ.τοιιταε Ιαε αιιτταε άπιστ
ααΙΙΙαιιτ τΙα ταιιιτ [οτι Ιιατιταεαι8: αΙιααιτιια

ά'αΙΙαε εΙ.αι·ι αΡΡτοΡτΙατ αοττιπια οι: οποία

ΙΙαιιτια , οτι οοιιιιτια αΙα οιιαΙοιια αυτια.
οιιΙΙΙε αιιΙΙαιιτ αοιιοιιιε, ια Με αα ειπα ια

Ραπ: ΡοιιτΙἶαττιΡαΙαΙιατ.Μαιε αΙα θα ΙΙε

τιταΙΙΙατατιτ.ταιιτ αοτιττα πιον,αιιίιΙε τοπι

Ειτατιτ Ια ναίταιιιατιτ ιιιια πιον-ττιαΠιαα

ι°αιιοιε ταιιΕτ;δε αΙιααιιιι αΙ°αιιιταττιΡοτταιιτ

Ια. Ριααα α1ιι”ιΙ ατι ΡαιιΙτ αιιοιτ , ε'αιιίιινοιτ

ΡαιιΙατιτ πι°αιιοιι· τοιιτα.Ι)α ιι αιΙιιιτιτ ειπα

ΙιιίΙαιιιτε τιιαΙ-αιΙιιιΓαα νοναιιε ατι ααιιιτ·

Ι)α.τ1ιιαΙοιιαε αΡΡαταιιααε τα ιτιοιι ναίι.α

τιιατιτ, αταιιτατιτ τιιι”ιΙε αΙΙ:οιαιιτ· τΙτα·ττια.

ΙΙ.ιιττα: δ€ Ισααι1εοιιΡ Ι-ιιιιιαπε ατι ααΙα Γο

ΡΙιιἰοτι άξΣιιΙεαιτα , Ειιτατιτ τΙαι:αιι2 δι:

ττοιιιΡαι. αιε Η νοιιε τια @ειπα τΙαιιατι
τιιταΙ°οαααΗὸ αὶαΙα τιιιτα (ΙΙΑΠΒΧ28ΟΙΐ8$Στ

Ροιιτοιιον 5οαταταε Ρτιτ Ια νατιιιι,οιιι τω;

ααιιία τΙαε τοιιτττιαιιε τΙα Ζαιιοτι , Ραπ α

ΙΙτα αΙΙταιι€ατε: νοτια τια Ροιιι.ια2. Έπο

τατ ι:α ιαιιι ατΙιιιιιτα ()ατιιτιιιιε,α. 5ατιαοιια,

` . Α. ω)

 



 ”*__Μ ο "ο__----%

8σκεεεωω ο ι Μι τι. ο ε: ι

ὰ εἴ δοπιιιιιτι @Με ιιιοιιιοιτο ιΙο οοιιιι Β.

ποπ [πιο οοειιιοοιιΡ σ.ιιοιοιιιιο ,ΜοΜαι

0οΙοοτέο, δε οιιἰ ιι°οτιτ οΙΙο ειιτιοιιοΖ :ὶ Ια·

πιο:: ιιιιο Ροιιτ ειιιοι: οΙΙο ιιιΙΙιτιιοπ ω.

1ιο2ιτιαιιτε, δε νΙιιειιε ίοΙοιι τιο2ύπο·

οοΡεοε, Γε ιιιοιιΡαοτ εΙιι τοιιι οοιιτι:έιίτοε

δε (ΜΜΜ ιΙοε ιιιοίοΙιε.τιε : Ι)οΙοιιοΙε

οοιιιΙ:ιοιι οιιο Ιο ιιοττιΙπο τοιιιωιω , οτι

Γιο Ιο εΙοἰτ Ροιιιαιοτ οπιιιιεΙιο οοιιιιτιο εο
Ιι1γ (μι ιιθοΙΙ: ΒιιιιΙο , οι· 8οιιιιοιιιο δει»

οπο, δε ιιι ίο ΙειιΙΙο ττειιιΙΡοιτοι οιΙ δε Η,

οόπιο ΙΙι2οΙιο.Ιο πιοιιιο ‹Βε ι:οιιεΙιιιτ. @ιο

ΙΙ ‹Ιο ίοιιιιιιο ΙΙΙοι-τ οιιοΙοιιοΙοΙο τιιιιιο

ιΙο ίο ιοο8οι οιι ε1ιιοΙοι1ο Μάιο, δε οΙο

ιιοιιε νοι:ΙοιοοΙΙο.ΙΙΙιι·, Ια τιιιίοτι οιιΙ ιιοιιτ

ιιοΙΙτο Ριιτιγ, ΓοιιιΙειιιι τοτΙτο· Ιοε 8οιι.ε οιι

ιΙοεΙει.ιιε ι Ιοιε οι1Χ·τιο Ροιιιιιιιιε Βιίτο ίιιι:

ιιοιιε ειιιοι.ιιιο οιιτέοΡτιΓο,ε”ιιιιιιιίἔτὲ ΡΙΙΙο:

δΞΙ-:α:οειεοτ ειιι οοΙιοι·ε οΙιοΙοε οι: Ροιι δ;

ιιιιιιιΙοε: ιΙοοιιογιιοιιε ιιοιιε ιιιοοιιιιοιιο,

ιΙο Ιοο νοιτ τιιιιτ :ιΡιοε εΙιοΙο οΙο ιιιιΙΙο

νοΙΙοιιι; :,ΑΙΙοιιιτοι οσο Ιοιιἔιιτοιιτ πιο

110ιιε Ροιιοιιιιἱτο, οΙΙ::ι.Ι15 “απο οι1 ω"

οι1Ιο τοιιιοιιι:ο δε Ιει ΕοΙιο ιι°οίοτοΙοιιτ οι: -

ίοοοιιιΙιι.ιιιοτιοΙο ιιοι15 αΙΐτοιιτοτ.. '

  



ἔτι,

ΕτνΜέ Μωα·Μ11ι·Κ:

Ρ ο .ε Μ ε 1111..

_ · Ξ[φ 7η2/ἐπἰ2 Ίάκτεἔἱεκ,

› /@ωι:ίΉΡ:·έης·ωπε ο· Μα.

Ε! μέρω!τπΉἰἱωευ· Μπι >

_ Δ· οἰσἰἱπ , στ· β/@ιίτ/ίι)·ιστε -

Μωβ·ΜοψεΡ αίτοπζ

Ε! β)01ες';·· ίδιιι!τε β,·Ιππη·.

6'οτυπιε/Ζ 1'οψ0%2.7 Με, .

Μίκα·Μιω”ππδ·τικέ

Πα· :,ς/ΐοπ:ιε σί8·Έε·ού ,

1»·:170ιδβ ωνπετα οσν€€ε;

7 Νἱ κε/ἑΡειπς/ίκοκκώ · .

. 17)Ίσκ Ύοιπζβωσ π: ε· ·

Πε:βιι:σ ψΜεζεπέιιιί6.

Μ· ίηίωά·επζεω”, _

17σωποπτ«Ματ α'ε 7ς/ι)Μ··.

Μεπω:κά: κεόσ :Ιπικώ .

ΙΦβατέεα4βΡεπ ·

1),υπ)σ· ἔτνιἱπ· (ε £οκτιετπ;· .

' Ξΐ#Μ £ΜΜ2Ροέκ2Ζε/ἑκ

%Ζε: ΪΜιώ:/‹ΪΜΜε£: ::ΗΜς ·

%έπσΐ2εφΣπ>,· ωπη·οιιτέ .

αΐ7'Μεράεπτε άεβπΖώε,·

Ραπ·@ωΖω :‹»·;χ›: 62ψοϋωΘΈ .Α

γ -Ρ6 απ:: ?αἱ!”ωπ υ#Επισέ

%#/)ιἱτυἰσπφκἰἰἱτ σι”ε#ἱ·φ ·

- 16:ψε:βρπ:«πςκο2:Β ··

 

 



ν 7 ? γή.ά_.__.,____%

σ

έ: οΝεοτ.Ατ. :η υκιιοεζ
Πε Ι)ι)·ε αΙ7Ίσι από 0°φ Ι

#4 ιἰεπ46 ειικριέίβασθ

(:<#β ί)42>υή· ώ· το» και,

.ΝεΙΜΜ Λε £οπ/Μπτε επβ·κίΜτε,.

.Ω Χι· πω!πε π· /α/: επιέωίτε,

Πι ιἰψτωε:/ἐῇιταυτ

(Σότο 9:ιἱ ς/27επ> υπ επι/Μ,

Βι·[4 /ἑἔετ£ἔπ7ψ πωφτ·στ

Ε: [να βρώ; ή? τοπ2ωϋι9

· 2·φ:-βτιιιεκτ]θ: πτΜε: πιι·"τα·

Ε” ω” ιιΙυβπ Μπι Ανα;

1,0 ως[ΜεβΧε Τοπ· ι·Ιις[πε,

Ωω» :να «φπα οτι Ζε· τωρα: . Ι

Ρτἱιιέιἰε#ι Μετά

5οΜ-. οι· ιΑ 11η. :σιωπή

Χ

Ιι:γ Βοἰἔε: είΙ €ΧΙι0ττέ Ξι ίΒ.ιιοιπετ Ια Ρα::

ιΙ€ιπε τε·ΡκεΙιεπΠοιμ 8: :ειιοΙοι· Πι ττιειΙετ.ΙΙε 8: Η

ίὶιῇα άοί:ι ΒιίεΙιετΙ:. Ε: Ρτεπι1εταπκπτ ΙΙ απι

ΙΕΙΤε (1Π€Ι€$ οιΙκε εουΡε ‹Ιε Έστω” Ηθοπ

:ν:ιπ, κιυτΡο.: 1ο ΓεκιτΙσκιπ άεε Ιοἰιιτεε Ι·έπεε Λ

ἑι [οτι Ιπποεαιεε , εμε ΡΜ: Ιε ΐουι1ωιΙτ άσε αε

4:Μεικ ειι1επιιε ἑι ά'αυκκεε. Ρου: Ριεπιὶει· εΙιεΕ·

άεεΡατιι:Βα:Ιοω ιΙε Γεω είμπ , Η Ροί-ε ίση

ΞπΙιιίΙο Βεπι·ΙΙΙΙεκπευτ ; Ροιπ Ιε όευκΙσίΙτιο,

ΜΙ (ονοΙι·ΙΒιιίΜέ ΦΠΑ πεδΙτερεπίε άουΕ ὰ

ἔε ΒΙωΙΞιΙτε 8ε 111:τΙτ€5:ΡουτΙ€_τΙ€Χ8 , ίση Ιοί

ιιι: οοικΙεπιπετΙοη:Ρ_ουτ Ιε Ίιιο.ττ, Ι”οΙΡειιίΙ.:

Βσέ::3.·ίο. ::ΡΑυτε:ΞοιηνοΙκομε Ζακ ΜΒΜ»

.”ἶ)
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1.1ν11Ε ΡΚΕΜΣΕΚ. _

:ὶΙἶ:ι δ: σ:ΙποΙοεΙ5Ιοίωκε , εποε άσε Ρτοι:ε‹Ιω

κ: όι1τοιιτ ιΙέαιΙΐουοοΒΙω , τοΙστέο: παπι:

. 1110ΙΙ18 ΡετΙ5ι ΙιιΙΗσε,Ροιυ: σο '›

9

πιοΙΕΙπιπε , άν: ἱοιιὶι· 9ὲ-Ικιε έα τουτο: Ιω ωσπ

ιιιοιΙΙ:ει όο α: ΙΙ:εΙο, οιΙΙ Ιω κικΙτωπ απ.

του: ΡΙΙ.1$Ι118ΧΩΠ[εω08 @πω ΠΙειι.

Ρ κ ο ε ε Π.

Υ ν ε 2 νοικ οιιτι:τκΙιι σε οι;ιοΐον άἱτΞ

- Ια εοιπΡτειιἐΖ νοιιε,ου Η νου: εΠεε ο

εοπιπιο νο Μπι: ειιιΐοιπ εΙ::Ιε1ΙντεΞ Ρουκ

_' φον ΡΙοτοι νοιιε28ε ἐ ε1ι1εΙ Ρι:οΡοε Ια:

'το2 νοιιε τεστ άεΙει·ιοου 1)ΙδΙ::ε οὐ Ια

:ΜΙ νουε τΙοοτ,οε Ισ ἐοΙεΖΡοἰοε.Π νοιιε.

νοιιΙο2 @πως ΙΙ Επι: άοίοοιιιιι·Ιτ νοΙΙ;το

νΙεετε. Ι.οτε π· το11ευπ νη μυ πιο" οὐ

Ρτἱτε:ΡειιιΙε-ΙΙ(άΙ€-Ρ)οιιε Π: νοιιε εποπ

το τηοπιποΙ1η,είΕ-ΙΙ ιιίΓει τοΒικιι 8επιπ-¦

.ΠΙΕΘΒΘ8(ΠΒ νοίεΙ ου Ροὶτιτ εοιτιιιπο ία

ίιιΙε εΠτεοΒοοποτ :ταΙέὶέ άε: Ια ιΕ0ΙΕΙΙΙ16Ξ

οι: Ι:: οικω: να” Ρ:ιε ΙυΒετ τω: νομο:

επι α: Βου τοΙσΒ-ιιέ οὐ Ιο Ι-ιιΙΩΡέΙοι νου:

«με α: ΙΜ: Ιον Ισ αιΒΙπιστ_, ειιιοικΙ νοιιο.

πιο”[ΜΙΒ μια οτι πιο. πωΙΙοτι ,Δ δ: (Με
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οοιιεο1.Α·ιτ. οι ι·ιιιι οε:

ποιοι: £Ι€ ίοιε ιιοιιε ιιιιοιιε εΙΙΙοοιιτιι οι;

ίοιι·ιοΙο εΙοε Ιοιοιιοοο τιιιιτ εΙίιιιτιοε τιιιο

Ιιιιττιαιτιοε2Αιιοιε-ιο·τοΙΡοττ δε τοΙΙο ώ

τοι·ιειιιοο,Ιοτε ειιιο νοιιε 8ε ιτιογ τοοΙιοτ

τ:Ιιίοτιο Ιοε ΙοετοτεεΙο ο ιι:ιτιιτο2 ορο νοιιο

πιο :οποιοι τειιΓοτι τω· οοιιτε σΙοε :ιΙΙ:τοε,

8ει:1ιιοιο ιιι,οΙΙιιάιοιε ιΙο·οοιιιΡοίοι: πιο

νιο δε τοΙΒΙοτ ιιιοε ιιια:ι1τ5 8ε ειότιοιιε ἔι

Ι”οιιοιτιοΙο εΙο Ι”οτάτο εοΙοί'το 3Ιοτιτ- οο-ο)·

Ιω ΒιιοττΙοτ15 8ετοοοιοτιοτιίοε ειιιο ιο άο

ιιοιε τοοοιιοιτ , Ροιιτινοιιε ειιιοίτ οΙιογ δε

ίιιιιιιο2 Ν'οΙΙ:-οο με :ἶι νοίττο ειεΙιιοιι τιιιο

ΡΙειτοτι (Μα , ιιιιο Ιοε Βο1οιιοΙΙιιιιοε- Γο

ποιοτιτ Ιιοιιτοιιίοε , οιι ιιιιι ίοτοιοιιτ Βου·

ιιοι·τιοοε Ρετ Ιοε ΡΙιΙΙοίοοΙιοε , οτι Φωτιά

Ιοε 8οιιιιοτιιοιιτε τΙΙΙεοΙΙοε ε'ει.ιΙοοτιτιο-_

τοιοτιτ ἐιΙΙοίτιιάο·- εΙο ΡΙιιΙοΓοΡΙιιο 8ε εΙο·

82Εἰοϊιοο 9 Ετ Ρετ Ιιιγ τιιοΠιιο τιο ιιι”σ.ιιοι

ιτοιιε με ειιΙιιοιέιγ ειιιΙΙΙ οΙΙ:οιτ τιοοοΙΤειιτο,

οιιο Ιο Ει8ο ΡτιιιίΙ: Ιο Γοιιι€ ιΙιι Βοιιιιοττιο

ιτιοιιτ ἀοΙο ΚοιιιιοΙΙε1ιιο , οι: μια ιιιιο

νοιιοιιτ ὰ οΙΙτο 8οιιιιοττιοο μι: Ιοε ττιοΙἔ

οΙι:ιτιο,Ιοε Ιιοιιε ιι°οτι ΡιιτΙΙΙοιιτ δε τι)οτι το

οοιιίΤοιιτ τΙοττιιιιιι,ιζοι Γι): τοοΙιοτοΙιο τΙο

πιοτττο οοίτο οοιτιοτι οπο ι,ιιιιοΙε σΙονοιιο

Ροι:τιοιιΙΙοι:οτιιοτιτ σ.ΡΡτιίο Ραπτη· οπο.

οίτιιιΙοε,οιι αιιιιτο,8ε:ιτιο Με τΙιι τοιιτ οιΙτ



'ῳι-κ~~ ·π '

Β

τ.ινπε υπε1«μΕ1ι. 10

άοιπιπέ ευ ωωΙοττιέτ εΙεε εΠΣιΙτεε. ΡιιΙΞΙΙ

9ι1εε,8ε νοιιε 8: σε @από Ι)Ι·:ιι φ1Ινου9

ΙοττοεΙιιΙτ οιιΓειιτόπάεωωτ βρε Βοτα

ττισε Ει8εε, τι1°είΙοε τείτιιοἰιαἔε 8ε [μπει

Η ΐειγ Ρ:Ιτιε ειικιιτι κτιεΒΙΙΙ::ιτ, ου Η Ια τω::

ΙΙ.ιΙε οτιττοτυΙε εΙυ 86ιιιιετικωεπτ, ΙΙ11οιι

ουκ Ισ εοιητηιιη Βίου δ: ν:ΙΙΙι:έ άε :Με

Κε βοηε. 13ο Η είΙ;Μι1επιι ςιιοὶ”ειγ ευ

Βαιιιεοι:Ρ ά: άΙΙΡιι·τεε, δ: εΙε 8:ατέάσε

ε1ιιστεΙΙι·:ε ειιιεεΙσε ωείεΙίωιε , δ: έ” Ια

π1ειΙε οτει1ηθ: ὸ'οΙἶει·ιεοτ Ιω 8τειπάε,ΙΡοι1:

«Με Ια· μη· άιι ότοΞέΙ 8: ‹:Ιε Ι°εε1ι1ὶτἐ.

(:οττΙΙ)1ετι (Π: ἴοἱειτιεί-ιιἰε-Ιε οΡΡ.οἴἐ δε

πωπω εοιπαιίτε ἑι ΟοηΙ82ΙΙι.ιε, ε1ιΙΙ νου

ΙοΙτ ωιι:αΙΙΙσπ 8ε πιοΙείΙ;στΙο Ρυακια, 8:

Μ; πω:ίου Μαη Ρετ ΐοι·ςδί (Σ6ΜΜπι

αΙο ίοΙε 27-Ιο ειάπρείεΙπέ Τ:Ιτ1ι1ΙΙΙε ΜεΙ-.`”

Με ά'ΙιοΙΙι:Ι άιμ Κ”, ά‹: φοιπΙτιικ:: Η:8

εστω 8ε ἱι1ἰι1τσε ε1ιι“ΙΙβΙΓοΙ: Μ:Ιιειεικι2.ΕΕ

εοττιΒἱειι (Κ: ίοΙε Με τηεττειιωη·Φ118ετ,_

:αγ-Με Ρτἱτιε επιζττιπ Ρτοιο6Ηοιπ Ιε8 Ριπ

ι1:οε , ι1εΙΙΙτιπΡι1τιΙε :ιικιτΙεε Ιπιθ.τΙειΙ:Ιο

ι:Ιεε Β4:1αι·σειποΙε:ΠοΙτ 8ε-ττειιιιΙΙΙοὶτ2Ιει

_πι:ιἱε ειιιοιιπ ω: Με μπι άοΙΙοιπτιστ έα α:

ε1ιιΙ- είΙ;οΙτ ΙιιΠε, Ραπ ιπείειΙτε Βία: ΙΙΙΙιι?

ΙΙΙατ.Ετ κ1ιιειι1εΙ Ιω βΙειιε άε ειπα «Ια Ρειγε.

στι: σίΙέρτΙππ 8σηιιΙε,Μεμι: Ισε._Ιπτ9ϊ

Ο

ν.
ι

 

 



ι:οκεο1.Α·ι·.υε ι>ιιιιοε:

εἱιιε εΙ'ειιιειιτιε ΡιιπιειιΙιοτε , οιι Ροιιτ Ιοε

τεΙΙΙοε δε ΙιιιΡοίιιιόε,ιε ιι°ετι ειι οι οποια

ιΙιτι: ι:ΙοΐΡΙ:ιΙΙιτ θα: εειιιιὶ ε1ιιΙ ΙΙ τοιιοΙιοΙτ:

ΕτιιγειιιτιιιεΒιιεε :ια τσιιιΡε δικιο Βιοπ

‹Ιο Βιιιιίτιο δέ ειιτειιιο τΙ:ιειιτέ , ::ΙΙό Ρετ

ιιιἰΓο 6: ιιΙιΙΞέει: πιο: :Μάιο δ: Ισιιόο οι:

σ:ΠΙικ Σ: Βιιιιιιε (με ειιΙΙ: ‹Ιυ του: αΡΡιιιι
πι” Ια(ΙΙιειιιιΡει.Βιιε εΙΙΙιο.Ιιε,ς1ιιΙ ό): ιιιιιΙτι·

τοιιιιιιτ Ια τσιπ άι: Ι.ιιΙιοιιι·,ιιοιι Ροιιτ :ιω
ττε :Μάι θα Ροιι:ΙΙντΙΙιτέ εοτιιιιιιιιιο,

ΐοιιττι:Ρι:ιιιε ‹Ιε ΙΙειιιΡείεΙιετ , εοιιτι·ι: Ισ

ειιΡιτιιΙτιι: ι;Ιιι ΡιιΙειε «Ιω επι :ΙΙοΙτ Γαι

τοιιτ , 6: κΙεΙιετΙε ΙΙ Μαι οοιιττιτΙιιγ ότι Ια.

πίσω:: (Ια Ιὶο›ι σιιιι είΙ;οιτ ιιιΒο , :μια

ιοΙπιτιε τιιιΈΙΙσ πια Γι: Ιειιέτοιτ Ροιιιτ88

Ιστοιτ :ι.ΙιοΙιο.Ν'οΙΙ:ιιγ-Ιι: με οικω ά'οτι

πιο Ιω: εΙειιτε ό: εεε εΙιιοιιε ὰ: Ια εοιιι,Ιεε

ΙιΙιτιιε 8: ΡοΙΓεΙΙΙοιιε άι: ΡειιιΙιιιιιε , Ιιοιιι

πιοτιοΙ:ιΙο δ: τΙ”ειιιτΙιοτιτέ, (μια εειιικ εγ

σ.ΒΙιειγοιετιιτεί-Ροτειιε Μπι Ιω ειι€Ιοιιτίι:

δ: ιΙοιιοτετι Ετ Ροιιιε εΙεΙΙιιτοτ ΑΙΙ:ιιιιιε

ΙιοιιιτιιεεοιιΙΙιΙειιτε ιΙι: Ισ. ΕΔιιΙΙ-€ πουθ

τΙοιι ειιιΙΙιι7· εΙΙοιτ πιι(-ε Ιιιε , δε εΙο Ια Επι

πιο ειιι'ΙΙ οιιίΙ ειιοοιιτιιε, ιο πι: θε ιιοΙτιτ άι:

ι:οι·ιιΡτο ‹Ιο Ια ΙΕ14ΙΠε ςΙε (:γΡτΙειιιιε Ιου

σ.ι:ειιΙΙιτειιιτ. Νο ασπαιτε νοιιε με εινα

!ίειΙΙαιιτ ιι.ιιιΙΙι'ει)ιε οιισ.ιειγ εοιιτιι·: ιιιοιι

ΐσ

ι

Ι

ΙΙ

  



,ο

ττνιιιε Μιευτιιιι. Η

ΙΊυἰιτιΙτΙΙα ιΙαε ΡΙιιε ΡυΙΙΙΙιιιε δε τΙα5 ΡΙυε

τΙαΙιαε 3_ Μτο ια ιΙαυον ἐ Ιο.ιιαιτ τυτα Μαη

αυτα ατι Ιαυτατέ αιΙΙΙαυτε , Ρυίε ουαια τια

Ρουυοἰε ττουυατ ειιαιιτια ειπα αυττα Με

εουττΙΙΙιτιε, τιουτ Ι”εΙταδτιοτι ου:: Ρουοιε ὰ

Ι,αουιτέ:. θα Ιοτιτ αυτι τοαΙΙιιαε ουί ιτι'οιιτ

ΙἘιυΙΓαιιιἔτ ειοουΙό , Γιατι άαΓουαΙτ υοττιττι έ

Βα.ΙΙΙΙυε, εν ιΙαιιό.”τ εΙιτιΙΙό άουτ αουτ ει αΙΙα
ΡουΙΙΙό ὰ τα τοκ: δε ΟρΙΙΙυε δ: θαυτΙαιι

τιυε αντιτιεΡουτ νικ ιιιί:ιιιιτέ ιΙα ιιιαΙεΙιεϊ

:ατα αΙτέ [κιτ ιΙαατατ Ισειιιυίε, Ια τατιτοΙέτ

σ.Ι.ειιιε Ιαε Ε8ΙΙΙαε ατι ΙτιιιιτΙιιΙα, Ρουτ αιιὶ

ται Ι·αιιατυτΙοιι οι: Γυτττ:Ιτ. (Σε (μια νεου

:Ι Ιει εοΒυοΙΙΙΙιιιοα ότι Κο), , ΙΙ: ριιΙσΙιατ

υαΙἱ αΙειιιε ντι τετοιου ΙΙιιιιτέ Πε ιι)τιΒιιιι

3ουτιοΙαυτ Ια νιΙΙα τΙα Ιζτιυτ:υιια , ου°ΙΙε

&τοΙατιτιιυιτοιιατ ιιιιίτουτ, δ: Ρυιο ιατ

τα: Ιι0ι°$ :Ια Ια νΙΙΙα.Ετ τουταετοιε σε Ιου:

ιυ.αΙιτια αυτι Ιἔι οτιτ αΙΙ:α ο” το ΙοεαυΙτι

τΙου ου”ιΙε οιιτ ΡτοΡοίότ: τ:οτιττα υιον.

υον τΙουε 2 Αυοιε-Ια Ρτἰτιε τέτ οι: ΙοΙτι,

Ρουτυιατιτατ ι:αΙ€ι3 Ετ Ιτι τοτιόειοιοτιτιοτι

οι: αυτ: Η Ιαε ο αΙΙα ταυεΙυε Δα:υβιταυτε

ΡΙυε ιυΙταε 8ε ται:αυ:ιΙιΙαε 2 ΕΙΙ:-ΙΙ ΡοΙΙΙΒΙα

«μα Ια τοττυιιατι'εινα Ροιιιτ :Ια Βου: 2Αυ

τυοὶιιε ΙΙ αΙΙα υαΙ°Ιιιι «Ια ν0Ιτ ντι Ιιοπιιτια

ίυΙΙ:τ: δ: ιιιιιοτ:αιιτ :ιαευΙἔ, αΙΙο τι τΙου τι:

 

 



οοιιοοι.ιιτ. οι »οποιο

ιιοττ-άοΙο τιιοίοΙιιιιιοοτέ δε νιΙοτιτιιο τΙοε

ειοειιΩιτοιιτε.Ετ πω εΙο νοιιε το.ιτο οιιτοτι

εΙτο οτι ειιιοΙΙο ίοττοιΙε ιιιἶιιοειιΙοιιτ,Ι°η

οιιτιΡοί-οΙιο-( σο εΙιΓοιιτ- ΙΙε ) ειιιο Ισ. οοιι(-Ρί

ι::ιτιοιι οιι,ιΙ ειιιοιτ Βιιότο οόττο ΙιτΡοττοιι

πο ότι Κ” Ροιιτ τοεοιιιιτοτ Η. ΙΙΒοττο, πο
Ιιιιι πιτ Ροιιιτ πιο εΙοΙΙοοιιιιοττο. Ο πιεί

ΒτοΙΙΙο, ειιιο νοιιτ ΓοτιιΒΙο .ΙΙ οπο ιο οΙογ

πάτο 2 ΕΡτοε νοιιε ό.,οιιιτιιοτι ειιιο ιο πιο

Ι”τιιιοΙτΩω , Ροιιτ πο νοιιε Ροιτιτ Βιιτο

εΙοΙιοιιτο2 Μαιο ώιιιοτιτ Ιο Ριιιε-ιο·τιιοτ2

(Σετ τη τοιιΙΙοιιτε εΙοΙΙτο Ιο Ι:ΙιΙτ ιΙιι δο

ιιατ, δε πο Ριιιε τιο Ιο νοιιΙοΙτ Ροίιιτ. ΝοΩ

-οοι·ιίοΙΤοτοτιε τΙοτιοτο τιιιι οΙΙ νται· , δε

ιιιοτοτιε οο ιιιιι οΓτ τοιιτ , ιιιιι οΙτ εΙ,οιιιοίτ

τοτοτιιι δε οτιιΡοίεΙιο Ι°:ιοοιιΙἱιτοιιτ. Ιο πο

οτογ Ροιτιτ ἐι Ια Επι οπο σο τω: ιιιοΐεΙιέοο

το ό,τιιιοΙτ ιΙοίττο Ιο Μια οΙ'νιιο τοΙΙο ειδ
Ροιἔτιιο. Βιοτι οιιιο Ι°οιιΙΙΙο οπο: εΙ”οοειιίἱοτι

ΡοιιτΙοε άοΙιΙιοτιτιοιιε δε εΙοοτοτε ειιι)οΙ

Ιο τι Μοτο εόττο ιιιο7,τΙο ΓοιιΙιοιττοτ τοιιτ

:ιιιττοιιιοιιτ:ιτιιιιε Ια τοπίο δε Ι'ιιτι πω·
. , Ρ

οοεΙο οοιι:ειιιιι πιοιιτοτιτ ειοιιιτ ιιιοίἰιιοε,

τι: μια τοτε Ιοε οποία Ιιοτιτιοε ιπποει

Γοε ιι -ε:Ιιαιισοτ οιι ιιΙτοτοτ Ιοιιτ ιιατιιτο:
3 7 ϋ . ,

δε οτογ πιο:: δοοτειτοε ειιι°ιΙτιο ιιι οίΙ: Ρετ:

Ροτιιιιε οοι:ΙιοτΙει νοτια: οτι τιιιιτιτ σο πιο

ι ι__.έ..



ι:νιε -ΜιεΜπεαΪ :έ

ε!! νε”, π' ἀὶ:ε ιεει·ιΓοη8ε εΙΤεττοΞτ εε

·α1ιιὶ εΠ; Βια. Τοιιτεεἴοἱε ἐειτ1τιετε εεΙα ἑ.

·νοίἰτεἱυ8ειἄ·ιετιτ › δε ἐι εεΙυγ όεε Βόι11εε

ΡΙι1ε ίειΒεε. Μειίε πθη :με πω. Γιιεεεβ

[ειιτ88ε εαπ: εμιἰνἰειπἱτοτιτ :4Ρτεε ι1οιιε,

ΐε:ιε!ιευτ Γοτάτε δ: Η νετὶεέ εἱε εσθ; εί

Έειὶτε, 8ε εότηε Η .Με ΡειΙΤέ, ἰε Γειγ Μπι

Υοιι1ιι €ίετὶι·ε δ: Ιε εοτιθ.ε:ετ ιὶ Η πω·

·πιοὶτε.ΙΙιπιε ίετιιΒΙε Ποπ εἰε ΡτοΡοε άε

ὁΞίεοιιτἱ: άσε Ιετττεε ε1ιιΉε ιτϋωΡοΠ:ητ

Βιι!Γειπεητ αιιοἰ: είετὶτεε , ε(ΡετειπτΗ Η

Βεττέ άε Βοιπο. θα Η Γοτ1 απ1'οτ19: Ρετ

ιπὶε ( εοιτπιπε Η είὶοἰτ Μαι τεἱἴοπηεΒΙε)

εἰε ίπὶτε ἱιπεττοἔετ εαπ @οἱ :Μπεα

Ϊοἱειπ, δε ΡτειπἰτεΙειιι· εοιιἴεΠἱοπ , @Με

μα: Βεειι1εοιιΡ επι Με οι: οεεε,Η ίειιιιή

άι9δΠει ποττιΡετΙε όοηε ά οτα νίέ επι

ιιετε τω), ειυτοίτ είἱέ άείεοιιυεττε,δε εο

ετιειιε ά'νο εΙιε.ειιτι. Οει:-Ίι1εΠε ε[Ρ·ει·ἔεε

τείὶε-Π εΙε ΙἰΒε::ἐεΡΙειιΡε ὰΒΙειι @πιο Γεω

επ ΡειιΠ: εί-Ρετετ > ἴειιτοἱε ΗΜ: ΡετεἰΙΙε

τεΓΡουεε ε1ιιεἴεἱΡε Οιιηὶιιε ὲ (ΣΔω Φεβιε

Με εἱε ίἑετιπειηἰειιε , Ιο:ε εμε Με Ισ

δΙιετεεοΞε εΓείΈπε εοιιΩτιτο.ητ εΙε Ια εστι

ί-Ρἰτετὶοπι @Με εοιπτε 1η : 5ὶ Ισ ΜΜΕ

Ωειι(ἀἰἱὶ-ἱΙ)τιι πιο πωιωμε Γεω. Ποπ

μη, 8: Η Ϊειἴεὶιοςῖο εμε ὶε ιεΙΠ:ιιε άε μια!

|



ια-ΐή______

αοιιε-οι. οι: ι·>ι-ιι1.οε.

ΞιιΪο::ιι:ια , :ια Μό: με :αΙΙαιιια: Με::

:ή Πιό Ι·ιο:ε :Ια ::ιοι,:ιιια ια πιο τοιιιιιια:α

δ( ιιια ΡΙο.ΙΒιια :Ια :α :μια Ιαε τιιαΙ:Ιιαιιε 86

ιιιιιΙΙιαιι:αιιι: απο: αοιιίΡιτέ: & Μό: ατι

:ταρτὶἴα ::ο:ι::α Ια ναττιι.ΒΙαιι :τοιιιιιιγ-Ια

αΙΙ:ιιιιιέα :1ιι)ιΙε εγω:: Εοιιτιιγ ἐΙαιι: αιι

::αΡ:ΙΙα, 86 αι:α:ιι:έ :τα :ιιιιΙΙε νοιιΙοἱαιι:.

οι: ΓοιιΙιαΙ::α: :Ια ιιιιιΙ , :Με Ραιι:Ρτοαα·

:Ιατ :Ια ιιοΙΙ:α :Ι:ΙΙΙιιιΙ:: ΜΜε ειιι”νιι ιτιαίΣ

αΙιειιι: ΡιιΙΙΙα :οιι:αε Ιαε :Με οιι°ιΙ ναιι: α

Χ€£ιιΕ€Ε ίαε ::ιειιιιι:ιΙθε :ΙαΙΙΙιαι:ε:Ιοιιε ὅ.

Ι)αιι€0ΠΕτα :Ια Ι°Ιιιιιο:α:ι:,Ι)ιαιι αΙΙ:ιιιτ ίιι

Βα 86 νογιιιιτ &ε ε.:ί:ιο:ιε,ααΙ:ι αἱ: Ιιοτε :Ια

:Μου 86 ιιιοιιΙΙ:ιιαιιι:.Ε: δαΙΙ Ροιι::1ιιο,

ντι 6α::αίιι ΡΙιΙΙο(οΡΙια πι:: :Ια:ιι:ιιι:ΙοΙ:

[Με Γειιιε οι:οαΙΙο:ι : ΒΙοὺ να:ιοΙαιι:Ιαε

ιιιιιιιι:,ε ΙΙ αΙΙ:οι: "η :1ιιΙΙΙγ αιιΙΙ: νιιΙ)Ιαιη

δέ ει: τη ατι ειιιοΙ: μια: :ιιιΠΙ, :1ιιιΡοιι

ιιοΙ: αίΙτα ειιτΙιαιι: :Ιιι Μαη. Οι: ΙΙ Ια:

:ιιαΙ::Ιιειιιε, Ιαί:1ιιαΙε :ια :Ιαιιιαιι:Ια:ι: :μια Ια

Γ.ιιιε :Ιαε Ιοοιιε , 86 Ι:ιτιιιιια :Ια :οιι:Ια δα

ιιιι:,αιιοία: οααείἰοιι :Ια πια νοιιΙοΙ:ιτιεΙ, '

86 πιαΡα::Ι:α :Ια :οιι: Ροιιτ ιιιανοἱι· ΙΙ

Ιπαπια:ι: αιι::αΡ:αι·ι:Ι:α Ι:: :ΙαίΙ·-αιιαα :Ιαε

ειπε δέ Ισ. ::οτιία:ιι:ιτιο:ι :Ια Ι':ιιιτ:α : Ια δα

:ια:Μιιιοι: Ροιιι: οαοεΙΙοιι :Ια Με:: :Ια

φάει:: :Παει πιο): , η :Ια οι:: Ρο::α:

ιιιειιιιι:ι.ΙΙα

 



ιτνιιι: τ>1ιε1υττε1ι. η

τιι:ιυυιιιΙα νοΙουτό. ΙΙ νου5 Ιουυίατιτ ουα

Ια τι” τΙΙότ τιν Βιίέτ υιιιιτιιααΙιοΙα @Μυτι

ΙΙ υα-νου5 ιιιαΙΙοτάουτιιαα:8: τοιιΙἱοιιτα

οΙἔΙτἔ: οι: νουε. ΙΙ νοτια ΙουιιΙἔτ ΒΙατι(ιΙΙα

τα) αοιιιτοα Ια Βαν αίττιτιτ ἐνετουτια , δε:

» ανευ: Μου 8τουτΙα αυιιΙε ά)νυα τοταΙα

τυἱτια, τΒαΙΙοταοΙτ τΙα ταυτΙτα τουτ Ια δατ

Ι τ πιτ αουΙΡειΒΙε άαΙα Ιξιιιτα αυτα Ι°ου Πτι

ΡοΙοιτ ἐ ΑΙΙ:ιΙυΙυε, αόυιαΙΙ τουτ Ια αοτΡε

ευ αυΙτ αΙτέαοιιΙευτατιτ: αυτα ΙΙυ1ε που:

@αυτό ὲιΙΙοτι τΙοτιιιυειΒα τη τω τΙιιιιεατ

τιιιι ιιι'αυ ΡουυοΙτ :τυο αυτ: , ΓευτταΡτιοε

ΙΙΙιτατιιατ Ιει αΙαΙΙΙαυαα ιΙα του5. _νοιιε Γατι

Ι ικα Μαη οιια αε ουειε ιΙΙε αΙΙ: νταν , δ:
Ι τουτεἴοἱε ια τια υι'αυ ΙυΙε Ιαι:τιιιΙε ναυτια. Ι

Ρουταε ουα ουπιπΙΓοτι τιιαυΙΙαΙΙα Πε: ευ

ότιόε Ρουτ ΒιιαΙΙτα αίτιττια,Ι'6 πιο αΙτ ττοΡ

Μαι τααόΡαιιΙέ.Ετ Ια ΙαυΙ Ιουυατιιτ ‹Ια εε

οιιε Γουοιε του ατι τ:αΙα. , πια ιΙουυοιτ Μ;

Ια: ‹Ιε αοτιτευτατιιατιτ , οι νοτια νοντ2 '

ει: :μι ατι αΙΙ αττΙυέ. ΡυΙε Πάτοι ΙΙαυ Φο·

Δ Με 8υαττΙουυε Ροιιτ που) Ι:Ιατι Μάτ, -

- Ια Με ατι Ραιτια δε Μαΐ ττειιότε Ρουτ ντι

τουΙΧ αυτια. Μ:ιΙε ουαΙΙε ΡΙυε 8τευτΙα

οιαΙι:Ιι5εατέ ΡουταοΒιιυα 8ατιιιατεε ουΙαΙ

--Ιατιιτ άτα, ο αιιΙατιυΒαέΙΙΙαυαταε δε Ε

νου ειιΙατυοΙα, ου'ουαυτι αΙ”αυιι τι':ιὶττ›αυ

` Ι Β

 



·οι

ο

οοιι-εοι.ισ.°τ. πε ι·ι=ιιι.οε.

·οΙΙ;το οΠιιοιιὲΡιτιέ:, ου. Ρετ Ισ. ίτει8ιΙιτέ τΙο

ΙΙιοιιιπιο , οτι Ρετ Ια πιιττιτο ειιιι οΙτ οπ··

ε:Ιιιιο ἱι πιοιΙ , οιι ικα Ι°ιιιοοττιτιιεΙο δε οδι

εΙιτιοτι ότι Ια τοττιιιιο,οΙΙ:τΐτ νιι οΙιτιοιιιι πι·

εοττειιιι εΙο σο ειιιι Ιιιι· τΙοιτ τιεΙιιοπιτ9δι το.

ιιοιε νοιιΙιιΙ:οτιιίΙοτ Ιοε τοιιιΡΙοε , δε που::

βετο:: διι”ιιιιοιε οιιττοιιτιπε οοιιΡΡοτ Ια

ποτπο :ιιικ.ιιτοΙΙ:τοε , δε ι ιο ιιι:οΡεοΙε οί

Ι·οτεο ό.ο πιο πιοιιτιτ τοιιτ Ιοε 8οπε εΙο

·Ιοιοτιιοπ πο ιιι”ιιιιτοιτ Ροιιττιιπτ που οστι

εΙτιπιτιοτ πι· πιο Ριιιιιτ,ΙΙιτιε ιιτο*ττιιοτοιιιοτ

·ιιι°ειιιοἱτ ειΡΡοΙΙο οτι ιιι€οιποπτ , ιπ'ειιιοίτ

οι· , δε ἔι οι πο οοπιιτιιιιειι. Ετ τοιιτοτοιε

οιΙ:ίοπτ δε οΙΙό8πέ: τΙο οιπει απο τπιΙ , ΙΙιτιο

οιιοΙτ οίτο οι·οπ πιω ι3ΙοτΙ:οποοε : τον πιο

Ιιέιιι· δε εοπτΙειιιιπέ ὰ ιιιοττ στ Ιο 8οιισ.τ.

Μοι· ειιιι οποιο τοιιίιοιιτε Ιειιοτιίο εοΙΙ:

-οτοΙτο Η. δε εΙοπτέ Γοπ ΓιιΙιιτ.Ο 8οπε νται·

ιπέτ διΒιιοε ειιι'ειιιειιιι πο ΡιιΙΙΙο οι·-τιΡτοε

οΓττο ειττειιιότ πι· εοπιιειιπειι εΙο ΙοττιΙσΙο.

ΙιΙο τοιιτο!Ιει Βτοτιτιοιιτ,δειιιιΡοττειποο εΙο

ΙοιιιιοΙΙο τι οΙΙ:ο Με τ:οιιποιιο εΙο οοιιιτ πιά:

εποε ειιιι ιτι,οπτ :ιοοιιίο,δειιοιιτ Ιει εοιιιιτιτ

δεοοί-8ιιιίοτ οτιτ Βιιότ ντι€_ιτιοΙΙ:ΐεο δειπ

ττοε ιιιοΚΙιτιποοτο:., δε: οπτ πιο νπ ιιιοπ

[οπΒο τοΙ τ :πιο Ι'ειιιοιει;ιο.τ νιιο εοπι1οιτί

[ο δε ειπιοιτιοπ ποοτειπάοιιτ οΙἶοτιοο πιο.

Μ**-"Νπ_____-Η·_.ε.ω`__"_`~___

ι ιτά: ν

Μ:3Ηο-απ--Απου-Ω>"Μ^5--4



  

τινι” Ριιιι_Μτειι.. τι

Μειιε εοαιιτιδιιτ ειιίϊ-Π είὶέ ΡοΠιωε άε

εόιιιετττε νιι τεΙ (ειετι!ε8ε επι νοίι:ιε [στα

ίε11εε2βειςιε νοι1ε η εει1Ποιι:ε το Ιο

8ἐε ειι ιιιοτι εΓΡτιτ , δε ιιι°ε1ικ:; ΜΗ :ισ

Γειιτετιάειιιέτ Πιἔεόὶιό δε Η εοιιιιοιτιίε

ι:ιεε ε!ιοΐεε ιιιοττεΠεε. Γογοιετοιιίιουιε

ΐοιιιιεκι ιιιεε οτειΠεε εείὶε -ίειιι;ειισε εἱε

ΡΥτ!ια8οτειε, επί άιτ, ἔι ναι , δε ιιοιι _ΡΙιιε.

@ιι 68ιιιθε ειιιΉ θεια ίζε.ετιβετ ὅ. νηω

1)1ειι, δε ιιοιι ἐι ΡΙιιβειιτε , δε ιιδειιιοΞε

Ροἰιιτ εἰε Βείοιιι εὶε τεεεεεΙιε: ?Μάσι δεί”

Ρτιτε Η ιιιιιιιΙεε , δε ι1ωε, είὶειιιτ πΡΡιιγέ

άι: νοιιε ε1ιιι τιι”ειιιε2 εΠειιέ δε τειιάιι Η

ΡιτίιιιέΈ, δικά: Με εοτιιιιιε ίειιιΒΜΒΙε ὅ. '

Βιειι. Οιιττε εεΙα,Ιεε Ιιειικ Ιεε @σεω

ετετε ε!ε ιιιε ιιιειιίοιι (στι: τεΓιιιοιιιε εσω
ιι ε . `

ιιιει η νείε-ιι ?ισα πιο. ἴειττιιΠε , Η εοπι

Ρει8ιιιε ιιε :Με ιιΊιοιιιιεΠεε ο.πιιε, δε πιό

Βεε.ιι- Ρειτε 87ιιιιιιαειιιιε, Ιιοιιιιιιε εὶε ισό

ιιε νιε , δε Βιειι Ιοιιο.Β1ε ετι πωπω ί.εε ιι

όιιοιιε , ιιιε Ρουτιοιιτ Βιειι όεΗειιςΜ:

:Πι [οιιΡεοιδο!εβ έτειιις]ε βετο. Μειιε ὁ

ειικΠε πιείειιπιεετέ ! Πε θ: ΡετΓυΜειιτ,

δε ἴοιιΡεοτιιιειιτ-ειε πιογ νη ειόΈε Η πιεί

ειι:ιιιτδε ιιιιΠιευτειικ ὰ νοΙΙιε οεεειίιοιι..

Ροιιτεε ( Μάικ-Πε ) ‹ιιι'είὶειιιτ- Με εφ

· · Β ε;

εοτιἴειειιεε, ειι Ωιετιθ:ιιιτ απ:: όειιιοιιε..

.ση”ι-β·



::-οιιεο ι.Ατ. ο: ι>ια:ι.οε.

:Ιε ειι :οιι:εε νοε ίιιΙΙΙ:ιι:Ιοιιε , 86 Ι:ιέ

Η:ιιἱ8: ειι :οιιε νοε ρ:ε::αΡ :εε , Ια :ια :Ισια

εΙΙ:ε Ιοτιοι·αιι: :Ια :εΙΙεΙεία:ι::α. Ι)ε Ιο::α

:1ιι,ιΙ :ια Ιαιι: α Ραε ΙΜ!) :με Ια :αποκο
εε :1ιια Ι”οιι νοιιε εΙοι: αιιοι: :ια ιιιΙαγε :Ψ

Ρο::α αιιειιιι Ρ:οΙΙΙ: : ΜαΙε ε:ιεοι: απαε

:ιιιαε ιιιογ νοιιε νειιΙΙε:ι: ιΙε ::αιιαΙΙΙε: 86

πιοΙαΙΙα:, 86α:ι :ιι”οΙΙ:ειιαα:ι: νοιιε :ΙΜ-α

ι:ιε:. 86 Ροιι: ::ο::ιΙ:Ιε :Ια :οικω εεε :ειδα

:εε ε:ΙΙα αγ γ εΙΙ :Ι'αιια:ι:α8α, :1ιιεΙεε Βό

τιιαε ρου: Ια ΡΙιιε Ρα:: :ια :οιι: Ραε Μαα

- ::ιειι: :Ιαε ::ΙιοΓεε ΙΙ:Ιοιι Ιαιι:ε ιιια:Ι:εε, ιι):

ΓαΙο:ι εε :μια θεία ::ιαΙε ΓεΙοιι Ι°ειιε:ιε:ι·ι:ἔ:

δέ Ια ΙΙιεεεε :Ια Ια Ιο::ι.ιιιε, 86 αΙΙΙ::ιέ: αεΙ

Ιαε Ια ίαιιΙα:ιια: Ι:Ιειι Με:: 88 αι;ιεε Ρ:ιιἈ

:Ιειιεε , :1ιιΙ :ειιΩΙΙΙειι: Ιιειι:αιιία:ιιιαιι:.

Πε Ια νἰα:ι: :με εειιι: ου: :ο::ιΙ:ια:ι: απ.

οιιεΙ:ιιια ιιιιίε:α 86 εαΙαιιιΙτα , Ρε::Ιαιι:

:οιι:Ρ:ετιιΙετειιιαιι: ΙΙιοτι:ιειι: 86 Ια :ε
Ριι:α:Ιο:ι. Ια :ια ΡιιΙε @τα Ιι18ατιιέ:(:1ιιΙα

ιιεε ντι ειι::αιιιε :ΙαΓΡΙαΙΙΙ:) :Ια εε :μια

Ι°ο:ι :ιαιιΙ: :ΙΙ:ε :Ια ::ιογ,86 :ι ΙΙα οΡιιιΙ6

Ι”ο:ι ατι ΡειιΙ: αιιοΙ:. (Σε: ε αειι:ι 1ιι8α

:ΙΙιια:ίει:ιε: :Ια ι:ιεε α8:Ιοιιε_, 86 πια Πι:

ΙΙ: :Ια :ΙΙ:α Ροιι: :οιι:,ειιιε εε οι:: ΡειιΙ: ΡΙ"

:οια::ιιειι:α: 86 αΙΙΙΙΒε: Ιαε ιιιΙΒ:αΙσΙεε;._

› ::'αΙΙ :1ιιε Ι°οιι _ε:οΙ:.:1ιι”ιΙε_ο:ι:ἔαΞό: Ια:



κ.

ν ι.-ιν1ια τιιαΜτειι. η·
Ιαιιταε αυτα Γου Ιαυτ ΙιτιιιοΙα, δα τΙυΙΙΙε°οτιτ

Ματι υιατιταΙα τιιο.Ι οιιΙΙΙ5 ατιτΙυταιιτ Ρουι:

ττιΙΙοτι αΙ'ΙααΙΙαε. Ο: Ια Ιυια ΙΡοΙιἐ ιΙα τουα

πιει Ματια. τΙαΙιτιὶε τΙα τουε ττιαε αυτια,

86 τΙΙΒιιιται , Ποτέ τΙΙΙιιταττιια , 86 πει

υειΙΙΙα Ρουι: :ιυοΙτ Ματι ΗΜ. Ια ναυιτ

ναοΙτ Με), ατι ιιυατιτ Ιαα ττιαΙ·αΙιτιτιε Ρετ

ιτουΕιραε ΙαταΙΙουντ, δέ ΙαιΙτα ΙαΙΙα , δε

αΙιτιαυιιιΙ'αυιι Ιου Ρτοιιιιιτ δ: ΜΜΜ

τω" Μι,τιτοτυτ τΙαα ττοττιΡατΙαε δ: θιυΙ- '

Ιαε πααιιΙΒ.τιοιιε , δ: Ιαε τέατιε ότι Ματι τουε

εΙτοιιιιαι 8: ττουΒΙαι Ρουτ ατιιυιτα ιιυ'ΙΙ

τια Ιαυτ ατι :ιττιυα αυτατιτ αοτιιττια ἔι υιον.

Ι.αε ιιιαΙ-αΙια.τιε αΙΙτα ιατιωτι 86 αοιιυἰαι

ἔι οτιατ Ηττα ττι:ιΙ, δ: €υαττΙοτιτια: ρουτ Ια

ιιιατττε :ἔι αιιααυτιοιι , 8α ειυιι Ιιοτια 86 ιτι

τιοαατιε τια τΙατειιΙΙιτ μια ΙαυΙατιιατιτ Ιαυ

τατέ : ιιιαιτε ατιι:στ αυτα τΙαΙΙἰτυαι τΙα τουτ

@των 8ε Ι`ιιοιιοττ , Η ΕιυΙτ άουτ: ατι ταΙ

αιΙΒιτα που τααουτα τὶ Βιαυ. '

Ροτιιτα ν. Ϊ τξ

ο1τμτατο· έττβ·ωαπιευτ ,.

%ίΙΜ Ια τοπτικιαπατυακτ

. /ϊβε οι τΙ:ττν;ια αὐτή
./2': .ἑ Το: ΜτΙ” απαιιτέ › Ι

· Β Μ,

 



οοιωοτιιι·. οι: ι·πιτοιιε
1ι·ιτΙ:ψ.ι ιιβἱο##Ι#·› ' γ ι

%ι· το: έσω: »Μπιτ οπτ δια/πει,

%τεί7)2$ Μοτικοτω·πτ ψιε·/,

οπο»πιο 7910204017 Με

:ο:Με τα:ιττ#Ι ενιτιετο

.Ντιπ ωοπ/Μιπτ,Ιοι·ι βεβιώ·οτο ι

,εαπ Ζει @τα οθδαπιτ, .

πο” Ιειἔι· /ττοπτ ιιτίαττττ: " - Ι

1°πιιβειώιέπ κοιιιΖω·οτΠΙικτ, ·

- οι” πάπια· Θ·Μ ετοΙΙβΜ Ι

Ι

:Β)Ί·πι· /ιιυπέι=τε· επιιυττικτοτ·, Ι

.ι"οίωι ?ΜάοΘΙ ασπρο· - Ι Ι Ι

13ο .9οΙοέ!,ο-·οο/ΙΙο/ΙοίΙΙι· ι

εφ3αιι/δΙτ Ι/επιπ ο» 421278ΙΙΒ,_ Ι

Εκ Ίωτοικτβτι εΙ:ε·πιέπ,

Ξ/Μ·1)Μπο :τι Μπέκ. ξ

Τιι/ζιἰι ίω·ι€ω· ίει/Ι·οπΙαι·ε

ΞΡἱΙΙο :οι :ΜπαμΔ: Ί·ει·αΙπτε,

.Ζο.τεοπτιΜάικ ἰοπ(€: εΙαιοτιίτ, γ >

ΞτιπετοιΙΙο 1ο) τοκἰτ

Μ:εκιιίδΙτ,ίσπ με· ἰιι/ἐιῇπ ο

@παπί είε: :Ιπωφι Ζει τοι/τικ:

Ε:?ΜΔόψει Μ/ο7°εε σεβ ·

.Μο/ετα Ζε ίοΜ|13οφ, ; °

%τ· α·βίο :ἐστι ρωιιοττο,

.Ζε :Ισια Ζει· πο· [ο Γ:2/2|207°ίθι . _ ›

.2;τΙ'ει·είωτ Με» 2Ποξ/87$7Ι€ Ι·

Ο

ι ο.ωιπ-ΜΜ

  

.ΑΝμ.ΝΝ

επ·ωτοοε



£σβιι) δ) @Με ττισόττττρ: .

`--1:1-νιιπ υιιεινιιΕ1ι. '16

ι Σε: ἐἰσάε/ἐττισζστ: α&ιευττιπσ; - -

@στι Μάι! σωστη:άσ ἔτι εφε

Μάσί)οτάτσ τιατεΡατ τῳ›,

7'οαφτσττιίστσιπστιτ ακα: εδώ:

%σ τα τσ€ίε Ο· «Μπι σε,

ι Τα ίσε στιι·ίω άι· τσ: Μάικ: · ε

Ραπ: άσε |ιττιίτσε εσττάττπ: _

εαπ: /σ.ε Μπαρτ.Μσεποτ4:/δΜΜσ:,

Νοττε[ιττσ τάσσ άσε τ3εω»ω,

.Μι/ε στοπ/ιτε Θ· τεστ: άτι/διτι

;ξ9 τιστι:[άττ πω:άσ έσβέττζι

Ε: τισ Ύσιτητάε ττιοάστστ,

Νοζ[άτέΐετη ίσε ά[]σπτστ,

@στ ειιι/27τισεάβττατισ ·

ι Νεα: 49; στ: ιττι|ιοττατισε

Ε: με” ά/ἱὅτάπάΖ70ΙτΙ4οιτ

Μάτι! άΜαΐσ |2στιτσ Ίωἱτ

1σε έοπ.9/5%-#τττ ίσβρβιτσ

;ζστ σβ άστε άΜ ττιάίσβτσε

%σ ξσ Ίάσσ σβ@πώΖωή

Ετ [σ ικιάβάτισ αυτή

Εεε/ειτε τοτ! 0· έκτισε,

ασ άττιτιοσστπ 7ιστάσιιάκτσ?

Οι: άψἰάἐἔτισ ία Έστω; . °

Ετ Πτοττιττισ τισ/τσ σ/? βάτα

1°επτβιβετιίεσ 7%,ά «Μωά- ·
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οοΝεο1.. Με τ·ιιιι.οε.

ἰιιἴοττιιιιε , τιε ιτι.ότ με τεΠετιιέι ΙιεΒετε ι

:ιι τὶςέ Ι·ιοτε άε ιτιοι,‹ιιιε ιε πιο τουι:ιιιέτε

& ιιιε ΡΙει.ιΒιιε άε εε :με 1εε ττιεωιειιιε 86

ιπο.ΙΙιειιτειικ ειγειιτ εοιιΓΡιτε δε Ϊειὶ& ει»

ττεΡτιίε εοιπτε Ια νεττιι.Βιειι :τοιιιιη-ῇε

εΠτειιιἔε ‹ΙιιΊΙε εμεις Εοιπιιγ Μειιι: εο

:ιτεΡτἰίε, δε εκεευξέ σε ειιιΉε νοιιΙοἱειιτ.

(Σα ΐοιιιιειιττετ άιι πω, εεια Ρευτ Ρτοεε·

(ἱετ εὶε τιοίι:τε ὸεΙἴειιιἱτ: Μειιε ειιι'νιι πιεί1

ειιειιιτ ΡιιίΠε τοιιι:εε Ιεε ΪοΙε 9ιι°Π νει1τ ε

πεειπετ ίεε τιιειιιιιαιΓεε όεΙΙΒει·ετ1οιιε Β.

Γετιεοτιττε άε1°ιιιιιοεειιτ,Ι)ιειι είεειιιτ ὶιι

8ε δ: νογο.ιιτ Εεε ειόε1οιιε,εει:ι εΡε ὶιοτε όε

·τειιΐοιι δέ ιιιοιιΡετιιειιΧ.Ετ δεΚΡοιιηιιο,

ντι εεττειιιι ΡΙιἰΙοἴοΡΙιε πιο όετιιατιάοΙ:

[Με βιτιε οεεειίιοτι : Β 'οὐ νειιοἰειιτ Κ::

ιιιιιι1κ,5Ή εΠοιτ "η ι1Ι1ΉΥ ειιίὶ ντιΙ)ίει:;

δ: ει! ιι°γ επι ειιιοικ Ροιιπ ωπ, ιιιιἱΡοιι

ιιοιτ είετε σ.ιιάιειιτ άιι Μαι. Ο: Η Ι εε

τιιε!Ηιειιε, ΙεΐειιιεΙε ιι: άειιιειιιάετικ :με ιο

ΓειΠε :Με βοιιιε , 8: Η τιιιιιε εἰε τοιιι:Ιε δε

πιοιεδειιιοιετ οεεειδοπι τὶε Με νοιιιοιτ πιώ, ·'

8: πιο Ρετε!τε άιι τοιιτ Ροιιι: τω: νοὶτ Π·

Βι:επιεπιτ επττερτειι6ιε Πι άείἰειιεε ὁεε

Μεά Ια εοτιίετωιτιοιι άεΙ'8.11ττε : Ιε δε·

πιτ τι'4ι10ἱϊ Ρ0Π1τ οεαιίιοιι άε ?ειτε ιὶε

1Πώτιε ετιιιετε πιο), , η άε ιιιε ροττετ

ιιιειιιιιεὶίε



β
ι.ινιιιε τ>1ιτιυτειι. τι

ιιιιιιιυειΙΙα νοΙοιιτέ. ΙΙ νοιι5 ΙοιιυΙατιτ ουτε

Ια παν άΙότ τιν ΒΙΟ: ΙτιιιιαιΙεαΙιοΙα @Μυτι

·ι‹ιυα νουε πια Ι*ὸτάοιιτιΙαΖ:8: τ0ιιΙΙουτα

αιΙΙΙΙΙτα ότι νουε. ΙΙ νουε ΙουυΙατ Μαιι(άΙε

Ια) αοττιπια Ια Ιὶον αΙΙτιπτ ἐ.νατοτιτια , δε:

τιν:ιτιτ Ματι 8τειι‹Ια ατιιιΙα ά”νιια τοττιΙα

τυΙιια , ε°αΙΙοταοΙτ αΙα τατιτΙτα τουτ Ια δε?

. του αουΙΡειΙΙΙα τΙαΙει ΙΙιυτε ιιυα Ιου Ιω..

7_α~

ή

_`-_Ν'ή

ΡοίοΙτ ὰ ΑΙΜιιΙυε, αόττιαΠ τουτ Ια αοτΡε

αΙι αυΙΙ αΙΙέι:οιι&υτατιτ : τιυα ΙΙιιιε :που

αΙΙ;ατά ἐ ιδου άοττιιτιειΒα τιν €τυ άειιιεει:

τζιπ ττι'ατι- ΡουυοΙτ ιιάυαιιΙι· . Ι”ατιττατιτιτιε

ΙΙΙιταπιατ Ια άαΙΙαπαα άε τουε. .νοτια Γατι

υα: Ματι ι1ιια αα ουαια άτα αΙτ "αν , δ:

τουταἴοιε ια τιε

Ρουτεα ενια ιιυπιιάΙ'οτι ττιαττΙΙΙ:ΙΙα Ιαα ω

όΙΙόε Ρουτ ατι;αΙΙτα αΙΙΙπια,Ι”ό ατι αΙΙ ττοΡ

Ματι τααόΡαιιΙα.Ετ Ια (αυΙ ΙουιιατιΙτάα ο:

τιιια Ι”τιυοιε ίαΙιίΙ:αιι ι:αΙει , πιο άοιιτιοΙτ Μ;

Ια: ι:Ια αοτιτατιτατιιατιτ , 6: νουα νονα2

τ:α ουΙ ατι αΙΙ αιττΙιιέ. ΡυΙα τιιι,αιΙ1 ΙΙαυ ά'α

“ ΙΙττα Βιιατάοιιιια Ρουτ πυοΙτ' Ματι Ματ; .

Ια Με ατι μάτια δε ιιια.Ι ττιιΙτ.?τε Ρουι· ντι

τιιυΙιτ οποια. Μ:ιΙα αιυαΙΙα ΡΙυε €ττιιιάα

- ιτιαΙαΙιἔιαατέ μου: αοΒιιΙΙα 8αιυατεα ου'αΙ

Ια:ιΙτ αΙΙέ:, τι αυΙαειιι8αέΙΙΙαυαταα δ: ΙΙ

νιιΙε ατιΙατιιΙιΙα_, τιυ'αυτυπ ά)αυιτ πουμυ

. . Β

  

υι'ατ1ΙΙ1Ι8 Ιτιιιι2ΙΙ8 ποτέ. '

 



8οτΒε ειιικ.ΡτεΙὶεεε , 86 ι ἱε πίεΠο1ε οί

~ ά%~

ροΝεοπ.Ατ. :σε 1>Ητ1.·οε.

ΗΜ: οίἱ11οιιὲΡἰτἰἐ, ου. ΡειτΙει ἴτεΒἰΙἱτέ ὰ:

-ΓΒοιιιι1·ιε> οιι Ρετ Μι πατατα φ1Ξ.ε& στι·

εΠτιε εἰ πω! , ου μι: Ι°Ιτιεοττἱτι1εἰε 86 :ὁ

ὸὶτἰοτι εἱε Κα. Εοττι111€,Ο(Ηϊ νηάι:ιειιτι ἱιι

σεττ:Δι1 άο εε ε1υἰὶυγ ὁοἰτ αἀιιε11ἱι°Ξδἱ Ρο.

ι1οἰ: νοιιΙιιωι1Π στ Με τοππΡἰεε , 86 Πεκ::

[και : ΒὶΓαιιοἰε εκατ Πω εοι1ΡΡετΙ:ι

ἐοτεέ ὸ.‹: θά:: τι1οιιτὶτ τουε Με 8ει1ε όο

ΜατηοΙ1 πιο ιιίαυτοὶτ Ροιιττειπ ρου οστι

άειιτιτιετ υγ πιο: Ριμήτ,ΐ:ιτιε Ρτέττιἰετεωὅτ

·ιτ1°ειιιοίτ αΡΡεΠέ οΜυ8ειτισητ , ιτίειιιοίτ

ογ , 86 :ἔ. [μ Επι εοτιιιειἰιπι1. Ετ τοι1τάοΒ

αΒίΕρτ δε εΠόειπέ όε: @κι α:ι1ε ΜΗ , (ειπε

πιιοἰτ €ίΈέ ο), επ πιω ο1είΐετισεε : Γη Μέ

Βεΐτ1γ δ: εοπἀει1ιπἐἑιτιοττ ε: Ισ 5επο.τ.
Μ” ε1ιιὶ ειιιοὶε τοιιίἱοιπε ίἱιιοτἱἴἐη εείΈ

-οτάτε Η. 8ε ὸείἰτέ Γεω @πωσ εαπ ντα)!

πιἔτ ὁὶΒι1εε ε1ιι'αιιευι1 πιο Ρώπα εγ-αΡτεε

σίΈτε εττ:4ίη& τη εοτιιιειἰικιι άι: Π:ιπΒΙει

Με ίαιιτε!ιο. 8ι·ειιπάεπι·.8εάωΡοττατιεο άε _

_ιακ1μεΙΙε ει είἔέ Βἱέ εοεπε:ϋο άε εσυ:: από:«Με ε1ιΙί π1)οτιτ ειοειιίέ,86Ρουτ Η εοιιιιτὶι:

ὰ_ὸείἐιιἰί-εκ σρ: ΪειὶόΕ νπεπιεΠἔιἔ€ ά'ε.ιι

ττ€ε ι;ιπεΗ:Βαησεπει, 8ε ου: ό.Μϊ νο απευ

(οι18ε τε! ; (με ὶ°ειιιοἰε`Ρειτ νικ εοιπιιοὶτἱ

ία: δε αττιΒὶιὶοπ είε: 8τωάσιιι: οίξοικ:έ: πιο.

`-“..-»Μα---____α_. 4

ο

-Ώών·-__Δ.



ιμινιιε ΜΒΜ”. η

τ:οτιί'οιοιισε, επι Γει.ετιθο.ιιτ επι; εΙεπιοι·ιε.ι

Μιιιε οοιιιιιτιόιιτ ειιίΙτ-ΙΙ εί'εέ ΡοίΙΙΙ:Ιο ά:

σότιιατκ: ντι τεΙ ἴαςτΙΙεἔε οι νοίΙιε Ρτο~

ίειιεε-3(]ατ_ιο ·νου.5 η τοιιΙΙοιιιε αι Ιο

Βέι: €ιι ιιιοιι είΡιιτ , δ: Μεσα οΙΙό άι:

Γοτιτ€τιἀειιι€τ Ι%ιίΐε&ιό δόΙ3€0Ι1110ΙΕΙ[Β

(Ιθ5 εΙιοΐοε ιτιοττοΙΙεε. Ι”ογοιε τοιιίΙουτε

ΓοιιιιοτΞι πιω οτειΙΙεε εείΙε Ιέιιτειιεε εΙε:

ΡγτΙι:ιεοτεε, ‹1αὶ άιιτ, :Ι για , δ: τιοιι [Με.

οι @Με ειιι”ΙΙΙ:αιιτ ίζιετΙΙιετ :ἶι ντι ΙΙ·:ιιΙ

Ι)ιειι, δέ πιοιι εὶ ΡΙιιβειιτε , 86 ιι”:ιιιοιε
1:ιοίτιτ ‹Ι‹: Ι:οςΙοιτι σ;Ιε: τα:ετοΙιετ ΙΙο.ιάε εΙ”εΓ-.

Ρτ1τε ΙΙ ιιιιικιΙεε , ά ΗνιΙε, εθαιιιτ πΡΡιιγέ

εΙο νοιιε (ΙΜ ττι`ειιι:Ζ είΙειιέ δέ πωπω Π

ΡετἶιιΙόΙτ, ιιιιειε Ιι1ιε οοιιιπιστεΜΒΙε.ΒΙ9 ὅ. Υ '

Βιειι. Οιιττο @Η ,Ιω Ποια Ιεε ΡΙι1εΊε-_
επτα ‹Ιε πω. ιιιιιίοτι ΙΙοιικ πεί-πιοιιιε εοιιι-

ιι·ιι:Ι·ειγ νεΐειι «Με πια €ειΙΙ'ΙΙΙΙΒ , Ια ωτο

ΡαΒιιιε ‹Ιε :εαπ ά'ΙιοτιιιοΙΙ:εε ειιτιιε, 86 ιιιό

Βεει.ιι-Ρ€ιτε δγιιιιιιαι:Ιιιιε, Ιιοιιιπιε :Ιε Βό

ιιε ω , 86 Μαι Ιοιιο.ΙπΙε αι πωπω δω ει

διίοιιε , ιιι€ Ρουττοιιτ Μαι εΙεΙΙΙ:τιςΙτα

ό-ιι ἴοιιΡςοιι σΙτ:Β €τειιιςΙο Βιιιτο. Μειιε ὁ

(111€ΙΙΒΜΦΙΕΙ1ΦΠΟθΕέΙΙΙ5 (ο Ρετίιιειάειιτ,

δε ἴοιιΡ9οτιιιειιτὸ.ε πιο), νο ει.έΙε ΙΙ πιεβ

οΙιστιτ 8: ιιιιΙΙιειιτειικ ἑι νοΙΙιε οεε:ιίΙοιιι

Ροιιτοε (εΙιίειιιΙΙε ) ειιι:Βειιιτ- Μαι πιο-τ

· · ιι ιι

 



  

εοκεο π.Α·τ. Πε ΜΜΜ”.

μπε επ ποιπι:εε νοε ὶπιίὶἰτιιτἰοπιε , 86 ἱτι

Μεεπι ποιιε νοε ρτεεεΡ εεε , τε πιε τω),

επιτε π8τιοτε.πιτ άι: τεΠεΓετεπιεε. Βε Γοττε

ι1ιιΉ τιε Ιειιτ σ. Ρειε ΚτΠ) ‹1ιιεὶει τειπετεπι

εε ειπε ?οτι νοτιε ἀεὶ: :ιιιοπτ τιε ιιίεγε :ιτι

Ροττέ επειτα ΡτοΗἰτ: Ματε ετιεοτ :πιπε

τιιιεε ιιιογ νοιιε πω!! επι: Πε ττο.ιισ.τΙΙετ δ:

ιιιοΙείὶετ, 86ετι ππι”οί·ΐεπιεεπιτ νοιπε άτπΐε.

τπιετ. & Ροιπτ εοπιβΙε όε τοιιτεε εεε αιτίε

τεε εεθ:ε εγ γ είὶ: ά'ο.ιιειπιτε8ε , εμε 1εε Βό

γ :Με ρουτΙε ΡΙι1εΡειττ πιε τεστ με τιι€ε

τιπειιτ ε” ετποίεε 1εΙοτι Ιειιτε πι1ετττεε, υγ

ΓεΙοπι εε :με ε'είΈ3ττιειε ΓεΙοτι Ι°ειιεπιεττιἔτ

δ: Ιε Πιεεέ:ε άε πει ίοπτιιπιε, 86 εΙὶπττιἔι: εε!

ὶεε Η ίειιΙεπιιέπ Μεπι Βιιέτεε δ: ειπα: μιτ

ό.επιεε , @οι τειιΓετΙΤεπιτ πιειιτευ.ίεππιετιτ.

Βε !ὲ νται: ‹1ιιε εειιιπ (Ιω τοιπιΒεπιτ οτι

ειιιεΙειπε ιιτιτί-επε 86 εειΙαιιιττε , Ρετάεπιτ:

τοιιπΡτεπτιπετειιιεπιτ Πιοτιπιευτ 8: Η τε

Ριιτετἱοτι. Ιε πιε Ριιιε Βιιτε ὶιιἔετιιἔτ(ειι”ε

ιιεε ντι ειπττειπιε άεΓΡΙ:ιτίιτ ) άε εε (με

Ροπι ΡΙειιιτ εΗτε άε τιιογ,8ε ε Πε οΡἰτιΞὁ

Ι”οτι επι Ρειιιε ειιιοιτ. Οι.: ε παπι τιι€ε

ότιιετΓειτιετ άε ιτιεε εδπτοπιε , 8: πιιε Πιέ

ίἱι: άε άττε Ροιπτ τοιιτ,‹1ιιε εε σπιτι ΡειιΙτ μ'

τουτιι·ιετιτετ δε ετΗΙΒετ Ιεε ιιιἰίετεωεε;`

εεε εμε Μπι _ετο1ε.ι1ιι'ιΙε_-οπιτ Ι:Ει16τ Με

__μ___ΜΜ-.ε

!

Σ

ιο

|.

.Δ ..Δ.μ Με. “ΜΔ



. μ 4

. ι-1νπε Μι2Μ1ε1ι. η·

Βιιιτεε θα: Γεω Ιε:ιπ ὶιτιΡοἴε·, δέ ΘιιΉε°οιπ:

ΒΙει1 τικ:ι·έτέ Η: Μι ε1ιιΉε ειιάυτειιτ Ροιπ:

“ΗΜ ιἱ'ὶεεΠοε. Ο: ἰε Με ΐΡοΠέ €1θ τω:

1τιεεΒἱει1ε, ἀοίὶπὶε :Η τσιπ πιεε εί'ωτε,

δ6 (Η8ιήτε2 5 Ποτέ: ὸ,ἰτι€ειττιἰε , 86 πει

υεἰΙΙἐ Ραπ ιιιιοἰτ Μαι ΐο.ΗΕϊ:. Π: νου::

νοοἰτ εΠεγ επ ειικιιπ Ια κτιείξΒεπε μι::

ττοι.ιΡΡεε δ: τεΠοι.ιμ, δε ἴειὶτο Β:Π:0 , 86

άκουα ι!”ει1Χίοττ ΡτοιπΡτ δε :ιττειπτἰἴεὶ

Μπα πω,άτοΠΕτ άσε ττοπτιΡε:Ξε:ε δ: Βιώ- ¦

ἰἔε :ιεειιἴειτὶουε , 8: Με ἔσω όεΒἰετι τουε

είὶοπτιει 8: ττοι1ΒΙο2 Ροιιι: ετειὶιπς: ε1ιι'Η

πε Ισια επ αττ1ικ: ειιιαιτπ εοπιακ: εὶ τιτιογ.

:Με ττιι:ίοΜ.ηε είὶτε ἱΔἀὶιὶτε 86 εοπιιίει

ὲοιει: ΗΜ: πω, 8: 8ιι::Σάοτπι€2 ρου: Ισ

ωετττε .ἐ εΧεειιτὶοτι , 8ε πω; Βοτιε 8ε Πι

11οεοπε πε όεΓειἰΙΙὶτ με Π:ι11οπκ:ιπ Ώω

ι·ετέ : πιω οποσ: εὶὶι·‹: άεΙ"είτιιοι ὰ: τΒιιι:

:ιΡΡιιγ 8: ΓυΡΡο:τ , ΙΙθωΙ: άσο: :ο το!.

:Με παώ: :κοιτα ἐ Πἱει1. ¦ γ

ΡοεΜε ν.

01φτωιν έα]ίτωατωπ: ,

%ί:Μ Ζε ώακωεκσεωεπέ¦ γ %-βέωεκ τΙ:τς/?ιε αίοι·εζ

ΜΒ.ἐ Μ: οΜἰΡε αΙ[ε-πυ·ί

· Η Μ.

  



  

  

οοΝεοΙ.Ατ. ΒΕ ΡΗΜ.0ω

.Με σΙ:ψ: α6ΜοΜε:,

έως ω: άνωκακά: Μ! ύα/ἰἱε:,

@έά7Ίσε πιοιιιιεωεπ2 4;π!,

Πιέζβπεβ; πιοικωίο· /ε τίι·λ.

Δ: @Μεπιπτώ επιέστε

ΑΦΜ ωοπ[Μεπ2,/οι·: με/δπ_/δ·ινο

%έΖε: α/δ·εε οΜ247ά!,

σφι ίαΧης:ωπ ά!απέι% ·'

.Ρπἰε/ὁαάαιπ 80245Ζ747σήμπί, ·

· ω* οΜπτεΟΜ στοιΠ?υπ

177Ίυπ ίπωίε$·ε επιρ·ιιπ:εΕ·,

.3"είο:ι 71ίε!ίε ό! 4££ιψιέ8

Πα $οίεέί,επ Θ?) ι:|ἰυἱἰἰε

%υ!24/82ϊ 7εωι.< ο” αρΡεπε,

Ε»Ίωτἱππ2/ὁκσΙ:Μιέπ,

Ξ-/Μ· 13ἱ‹ι›ιε απ κωιώι.

Τ1ι|ἄἱ5ἰσϊ5?ιιε ἰαῇοἰἐιιτε

Ξδίίε σἰε3 :Μωβ Ζω ”Μ·ποίαπ·,

.Ζωίσια: ακούω ίοπέ: ζωούσίτ, '

.Ξτμτσἰίἰε ω; τεπἰτ

;/ΒΜιπ7ι2ι95,Ζοϊ5 με ία/Σεϋπ

.Μιπέβ έ” 664ΜΙΙ25 άι ΐοώΙΙ:>

.Ημιά:ἐἱεπι :ΜΜΕ«Μέ
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εοΝεοπ.. οι: .τητπιτ.οε.

Β'2/δει έπεφτε Ύ0!!20”'

Ν) σκεπήπ] είετειιοίη

.Ραπ·πιεο·επ :πχ/δείτε οπτε·εζοϋ

.Νε ίπμβιπΡοϋπ εἰε Δ) πισω: ε· 1
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.Σε με Απ» εεάστεετε απ: ·› ε › Ι
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Ζ”οΙ47°πε εἰώπωιπε πεε;εωσ,.

Ε:Μ] .9εξεπετιι· σε: Μεει”,

ΐ'Ω] πω: Σεεεπειιι· ε” 6ίεΙ22°θΡ",,

Ε! τοπιφτεβε ἑ/ἐἔπιετ ει·

Βεάειω ία πιει·βιτπειέ -

Ρε Ζει/διπτικεεωπποετά,

Νεα: |1οΜΜΒ5 ?πε :τι@Με › 1

1°οατίε Ζώων Μού1.9ΡΜέάφ

1),-Μβ@ΜεΘ· βείο14ιιΡεἔ!ε, Ι

.$ε›·ἔ:›ε ι5'εέζκειιτ [ο7εεζε, . Κ

Θεπἰεπτ ιἰε μτεπίβικ) ? !

.Μεείπα Θ·Μτεττ·ε επεβἱ. - Ι
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1.1ν1κε ΜικΜηιι.. η

δοΜ. »ε μι ν. υποεπ

Ον-άκίΐιιε ΒοΕοε Γε ΡΙΜετ16111τ άε Γε εοκιάΙ->

τἰοιι , Π: ὰοιιΙοἱτ ίει.ιΙεπιει:ιτ Ρον: Με Μεινε-ε

πιο:Πτοι ΗιίΠ (σιιδι· οἱ: ευ (ε Ρ:τίοιπιε_ , Γεω

&1τε εΠο.ι όοε είωοι1οιπ ενώ Ιον ΔΤΡ8ἱίΪον€ητ

Ισ σοιιι·28ε. πιΜπτειιεπτ,ευ :κήπο Με, Ια ΠιἰΙο

ΓορΜε μιΠεΙεεετεωση:·οο :μή μπε αίΗ1ἔεοΙ:

Γφιβοπιωε, 8εΞιιΠΠε:Ρατ Ιειέειε δ: :Πε:ΙΗίε

:επιεάεε ὲ Ιαν ΒιΙι·‹τ κςειιοἰΙΙἰτ (ω. Εοτατε ΓΡΙι·1

,:ι1:ΙΙοε , εἴἔεπέοε δε ὸἰίὶτεὶέὶεε Ρειτνπο πιιιΜ

:Με ά'ΜΈοόΗοιιε , ά:: ι·Ιοιι1ει.ι: , εσιιττονκ, Μ·

(Μπα , 8ι ειιιτ::ε1Σιι!ιιέΩιηεΠιόπιο ἐν. νειι€ωικι

α: , ὸεἴεί-Ροἰτ δε ε!ὶ:τιιι:ὶοη ὸ°είΪπἱτ. Ετ Γορο

:αι:1οι1 άεε τεπεε*ε ε1ιι'ι:ΙΙι: :ιΡΡΙἰεΙιιε , άιί-Ροίο

ἔστι Ρ:ιτΜπ ὰ :τι :ε:ετιοὶτ :Μ μπε εισϊιιεΙε ό:

ΡιοΙΤ:ιωε, ›

. . Ρ Κε ε ςιιεἰο πω Πω ΜΠΕ όεί-Β0Ε·

Βό, 8σει1εφτωτ ςὶο άου!ειιτ μι”

τοϋ: :ιΒΒενέ Ίνα ὸὶτ ατε ΡειτοΪεε : εΠε ει

πα νη νἰίειΒε 2ι9:1:€ειΒ14:έ δ: Ειπε (ε ιπποει

ίΪτετ €ίὶπεμἐ εΙο ω” Ιειιποιιτατὶοηε , Με

όί& : @πό ἱε νοε ειννειιΠ ττἰίϊε,&:

165 νειιΧ Η εΙππτεο2 όεΙεπιποε › ΜΥ Μαι

ὶιιἔέ Πω: νουε`είἙἱε: ίοπ ειἰΗἱἔἔ,ι'ἔ£ σαύ

ιτκ: Βοτε άε να” ι1π[ωσε : Μειὶε ἰε Μ:

ἴςαυοἰε Ροἰμτ :μια εε -Βπιππϊίἴἔτιτοιπ διὰ

ωοΙυετώτι , ἰιιἴσὶιι€:ε ἑ.‹:ε εμε: Ρετ νοΙὶτε

- · Β ν·

 



Με εή..-.,ή__

εοΝεοεΑ·ικ :Με 1>Ηιπ.υεζΔ

όπεουτε π1'επ εμε: πετιάυ εετωπτε. δε:

ευεοτ εμε νουε ἴογεε Η εΠεεεμέ εε·

ευε;νου5,_νουε τι°ευ ειπε Ραε εΠέ ευείἔ

ίε, μμε νουε ττουτΡε2 : δε Η νουε νου?

|ει ε1υεΓοιὶετογε εμε εεΙ:ι ῶἰτ,ε°είὶυὁε

χω? πυ:Πυεε εΙυἱνουε-ευ εΠεε εΙυιΠε.Ο:ιτ

ν_υ·ευττε ευε νουε τμ Κωστα: Ρευ Ϊειἱτε.

1)Έιυτειιτ εμε Πνοιιε νουε ίειιιιευε: ευ

ε1υεἱ_[›αγε νουε είὶεε υειγ , νουε ΕΟἔΠΟὶΘ

Ηπα. εμΉ 11,είΪ Ρ" €ουυετι1ε εΙε ΡΙυε

ί]ευτε, εουμπε είἙοὶτ ειυτετιπΡε Ρ:1Πε Η

:εΡυΒΙἰεΙυε_ὸΪΑτΒειπεε:μου ΒἰωιοΓνιι '

ἴ€.11ΙΙὶοχ,ἄνι1 δεἰΒυειιτ , δε (Γ'νι1 [ειιΙ

Ρώπα, εμὶ πε Ρπετιά Ρειε.ΡΙ:υδι.όε ευο.ίε

ίεάεεΙιι1ετε: ιυειἱε Μαι εἰε Με εουίετ

ιι_ετ_,εξευ. :μου ΒεειυεοιιΡ ) δε Με που

ν-υἰιδε Βιετι ε·Γειεεοκά ετιίεπιβΙε. Πε

Ϊοττε ε1υ”είΈτε εοετἱἔέ μι· Ιυγ ,ε εΠεε Βιά

άέ: 8ε εοιπἰυἱτ ΓουΒε ΐου ειυτΙιο:ἰτἐ δε ο

Βεὶτἑί-εεεἀἰέὶε δε οτυουυπηεεε , εἶεΠ:

εΠεείοτε ΠΒτε, 86 Η ΡΙυε Βαιτιάε ΠΒεττέ

ε1ιιεΪὁεἴεειυτοἰτ_εὶείἱτετ. Νε Ϊεαυει νουε.

@Με εεΠε ττεεἐειυεἰευυεὶογ όε υοΠ:τε είε

μέσα: ΜεμεΠε Η εΠε οτόοτπιέ εμε εμὶ›

ω”γ-ε.ΠοΒΙΙτΠι άεωευτε , υ'ευ Ρουπ

τει είΈτε @πωΜο” 3 δε εεΙυγ εμὶ εΠ; χ

εριπΡΠω υπιε Ιε ευευξτ άιιίοΠ_ε ό: Γεω .



ι.ινπω: ιιιιιιΜιειιξ 18

ε:εΙιιτε άεε τιιιιωιΙΙοε , 1ι€ @Η επικι

ότο ά°ειι εΠεε: ΜΒΜ εἘιειΠἔ κι), ίο

:ιιΓεγ2 ΑΜΠ €1ι1ί Γε έξι1ΈΙιε (ή, ΡΙιιε πιε

1ιιοικετ τισ! ιιτιστιτε ΡΙιι5 :ΐγ ὸ€ττι011τΩ1:.Ϊ€

:τη Ρώτα !ιοττειιτ τι; :κι ί.ιιιε Ροιιιτ αδ

.πιειι€ ό.ε ΓειΓΡ€& άι: σε Που. Οι: ιο ω: το-·

εΙιοι·εΙιε με Μπιτ Ιεε ιιιιιτειιΠοε :ιο νοίἱτο

τιιειἱἴοιι,8ε όονοΠτε είἰιιὸο, Η ΒιέΡώτι

ὁι'ἔτε δ: οτιιέεε ά>γιιοιτε δε εἰε νεττο , τι),

νο2 ΒεαιικΙέι1τεε,εοωιιιοΙε ίἱοἔε ό.ο νο

Π:τα ειιτειιάειιιειιτ -, οὐ ευττοε-ίοιε ?η

πιἱε δ: 1οἔἔ: ιιοτι με Ιω Πιποε , τιιειιε εεΙα

Ροιιτειιιογ Ιεε Πιικε ί-οιιι: οί]:ιιιιοι , ι1ιιἰ

Γοτιτ Με ΒεΙΙεε ί!ε:τιτειισε5. Ετ νετἰτειΒΙε

πιω: νοιιε που Μι "η Ροι1ΠοΗ:83.τά

ὰ: εε εμε: γουε ακα Ωω : ιιιο.ιε μα απ

τεΐΡοέι: άσε το.ιιτ ό:: εΙιοΓεε @με νοιιε :κια

Μαι ἴειἰόὶεε.Ετ εε εμε νοιιε απ: Ξει€0ϊτι·

Ρτέ ό.ο σε @ώ νοιιε ει εί,εέ ιιτιΡοίό ουπ”

οιι ί:ιιιιμ εΡε ιιιιιιιιίεΠώ ό: εοΒτιειι ὰ°νιι

€Η:ιειπι. ΒΒ8 τπόΡετιεε δε τιιείεΙιειιεε:το2

(Ια: απ:: @αἱ νοιιε στι: αεσιιΓ.ξνοιιεωιέ: ·

βίετι Βιί& ά'ε Ρε1.[Π3τ1€8εϊςΠιθΙιτ μι: όείἔ

[.ιε:Ρουτεε ε1ιπ:]ε εδιιιύ Ροι1ΡΙε @αἱ @Μ

α:Ια,Ιο ΡιιΒΙιε: αίἶἔΖ.νοιιε ειιι62 ειιιίΠ του.

, άιέ:α: φ:: Η Ξειια: σ. ἰιιἰΘιιοιιιἑτ @αν

ιιέ €όττο νο:1ειδι ώεειιιιιτη εΐ6Ρετε άτβ
Β .νι ¦
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_ . ει” εεε”Μ

ΝεοΜε στ. Άικ τ” πιπττι.οει

Βοτιπιοτε, δε :τε εε :με νοιιε Ρετ:ιε2 νο·

Β:τε τεΡιι:ε:ἰοτι : δε ΒπιειΒιετιιειιτ νοιιε

νοιιε είεεε εοιιττοιιεε εοπιπτε Ϊοττιιιιε,_

νοιιε Ρ|εἱ8τιετιτ :ὶε ε:: :ιει,εΠε πι:: :ιοιιιιε

Ρειε τεεοτιιΡετιίε Μαι Ιεε τιιετιτεε. Ε: ειι

τι θα :ιε νοε νετε επιοιετεε δε :Μι-εω

8τιειιιπ_, απ” τέως Ρττετε ἔι. Ι)ιειι :με εεΠ:

:πάτε :ται τἱεπιτ δε Βοιιιιεππιε ιεε επειιι:..επι

Ρ:ιιι: δε ντιιοτι, εοιιιιετιιε ειιεοτΙε πτωτι

:ιε. Μειἰε Ροιιτεε :με νοιιε είεεε ίοττ_

@Με , :ὶε ι:ιεειιεοιιΡ :ι'πιδεό:ιοιιε Βε

:ιε ΡείΙιτιιιερ δε :με τα :Ιοιιιειιτ , Για δε

1ἶδπιιιιιν νῖιιιίΐιἴπιι8επιε ετι όιίι;:ετ(-εε τει:Δ:όε:

σε πι: επι ε ει: ιιε νοιιε ε εε , οτι πι::

νεοιιε Ρειιτ εΡΡιτ:31ιιετπιν ειοτιπιετ :ἰε £οττε

εεπιιεάεε : Μειε ιιουε επι ν&τοιιε ὲι σε

ε_ό-τπιεπιεετιιετι: εΙε :1ιιεΙ:1ιιεε νιιε ντι με

/ΡΙιιε :ιοιιι: , Με :1ιιεΙεε Επιτ:ιεε :τετ Ρετ

Π: ιιιονειι :τε νοε ΡεττιιτΒειτιοτιε ίε Γεπιτ

ειιιειιιιειτιεπιτ ειι:ιιιτειεε , Γε ΡιιιΠειιτ (ετι

1εε τοιιετι:ιπιτ )[ΡιοΙΙιβετ δε ει:!οιιείτ τω:

ιι`Ηε επι ιιι επι: τεεειιοίτ τεττιε:ιεε

2ιιιε Βιιιιεεεε

› Ρ ο τι Με ντι

ε Πιο: ειπε/ει» είει βίοκε

' %ιρειτεῇεπειε/ἶ›π ύ/εεί ωεἔε,

ιιε.ειά-|εεείωατάεπτε 741005
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ι πω: Νικ Μπα:

_ 1ψα·δια/ίιτά @πιεσε βάά·,.

%,ἱἰπ,€#7ετε/ἔ εβαζε,

19ε.<#·ιιέΠε μι· Ο·π·.8 ΜΕΜΜΒΘ,

Δωφαΐ! ε:ένωιβε Δι έτωι:Ικ,:

.ΙΜ £βψιε-, .ΐέ!)επι :καστ

Ζωα ?πε ἰεβοἱιί@φάω

?υπό έκ: έοέ:ία ·σβειιώιι·:,

.Β ?κε Ζε ώ:εφε”

Ε/ί επεία›·φ :ίεβοι2ίπτε, ,

Ρ,οσίοπεπ· 88/28ψζΡΜ

.Ε›α·ἱ|ἰε£ /ἴεπη π] ία ανδ

Οι» με!9ώιτι2πε/ίε·ιιτ 4220 ε,

Θ”|ιδπ »Έκι ε7ΙΡω.

Ν7επιβΙ:αν Μιζώων

> @Ε αέ:·κφρε μια εφ Μεαπ]β

Μ4Ρυικ2εωΡ:εζαχά Φει·άινιψ

60€β αβ·ζ7ίε//ε#σωπβ· :.

Ου· 1Μεσβασμι” ίε: Μφω

Γεω/ἐΜεωεωεκ ._/ΐ14!οΜΜ: >

° 1”αισ:›·ε/ΣιΜΜ π”ι:|ΐΡα ΜΜΜ

1°ο:ιη:τυπανετ Ζω έωι: πάω. _

.Πωα Ζε π·πι|:: υπἰυππέ

Μ”ΦεεεφοεακΡτοέκύε, _

Ξ: ‹ἰε έοΜε: Μ·σκέπιέ
Α.ίηβ=έΐ 724,08 περα: οιΙε:βτιά&σ

.9ἱ άι· ί)οτ·έοππέώεωίπ › Α -

:Με όπξ/ξ·.τ νο:ιτ.β=μπεί·:,_
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βοΝε-οιΑ·τ. υε 131411. σε:

θα 7τι,ι·Ιἰσ:/Ϊ›ἱεπτ @απλό

Βοπ›π #4!ΜΜΜ βιβι.

δοΜ. Με ιΑ γι. Πισω.

(Με πιο ταΙπαΙιε είε Ια οειι1ΓεωικΙΙ::ειΙε €Ι8

Ισ. π1ειΙο.άΙα άσ:ΒοΒοε,ρε.τ εε:τειΙπι€8 πΙειπειτιά©8.

1.2 ι. σΙοιτι.=ιωΙε είΙΕ τοι10Ιιει11τ Ια οιιι1ετικι11ε1π

άι1ιτιοηεΙε , Ροιετ£ε πω: ΒοϋεεἐιυΒΙοὶ: ειιε11·

` τιεπ1σ.ΐτ άοιιιστ ιΙε ΜΡ Ε0ΠΙ:Ι811€€ κΙε Ι)Ιειι.Ι.8 τ·

τοικΙ15.τ Ιεε οΙ:‹:6ίΙπιεεε άι1 €ουικι:πεωέτ, 8:

ά? Ια Επι «Ια τοιιτοε εΙιοΙἶεε .· εΜΗ8τιειιι: :με Ισ:

ΕΟΕΠΙΠ€ΠΞἘΙΤΙὸΠΙΞ δ( Μ. ΗΠ δ,ϋΠ ί.ΚΟΠΙΠΕΠΕ ΕΠ Υ'Π..

.Π1είκτιο. 8: :με ε1ιιΙ εοΙποΙίΙ.Ι)Ιειι Ρο11τΩ0ΙΠ·

πκ:ιιεοπ1εω: ιΙοε εΙιοΓεε , πε Ρει1τΙ8ποι·ει· ‹1ιι'ΙΙ

επ σ:ΙΙ: ειι1ΠΙΙε Πιτ. Ι.ιι 3. ΜΙ κοιιεΙιε.τιτ Ια :συσπ

[απο ιΙο Ια καποτε Ιιιππειἱη€, επ Ιαε]ι1εΙΙε Βοϊ

α: Ρ€τ:ΙιοΙτ , Γ: τΙΙίωι: εΠτε ΓειιΙ;ωειι: ει11ΙττΙ:ιΙ
κεΙΙΙουι1ειΒΙε β: Ι1°ιοττ€Ι. ο: Ι'ἑιτι1ε εκ ι:οιιοΙΙΙειΙιτ

ΡοΙιπ Γε €0216ΙΙ:Ιοπ1,ί1:2.ΠεΙΙΙτ αΙΓέι·ικητ Ιω Ισοτ

1ιεε ιΙο καΙΓοιι , 8ε ε'εικτεΠε: ἔι τεἔτετα Ια μια:

ιΙε ία Μακ , Ιιοπιπειιτε 86 Μετα ειοεεΙΪοΙτε5.

ΜεΙε ηικιτιά Ρε11:Ιε: ττιογε:τι «Ηπα ίεΙιιδΙο ΡΜ

ΙοΓοΡΙιΙε Με τεεοιιοΙΙΙ α: ΡτΙικΙΡε , ιι€ :Μι

Ισωπιε είΡει·ειηει: :Η ΩιΙιπ 8: Βι1ε:ΙΓοτι. του:

:4.Ι:ΙΙΙ έ1ιι'ετι ΥΠΒ πιειΙειιΙΙε σοφοκεΙΙε , τεΐτΙΙε ειπε

Ια :αυτ ει ε1ιιεΙι1ιιε νΙ€ικω·, με ΕΑΜ ‹Ιο Βοη

πιαε απορια Με ειπα” ιιιε:ωΙποε μπαι: κα -

.ροιιιικοτίειιικό.`

:ιοί-ο ΒΚ Ωω Ια ΡτοιΙΙΙΙεικε ‹Ιο Πω” έ”, ει·

 

 



  

ιιιν·πιιυπιιΜτιεπ] Μ»

ΡΗ ΜΜΕ 1ιεΜεικ τόοιι:,ιιιε:Ρευ

› ι ΙΠ€ΠΓθΖ νοιιε_Ρειε :μια Η: νά” θα: σε:

1ειίιιεε άειιιειιόεε,Ρα Ιοιιιογειι εισίειιι;1·

Με ἱοιΡιιἱΠ`ε εςιτςιιιιτε δέ τοιιεἙιετ Ι'είὶειτ

8: Μ. ἀΙΓΡοίἱτἱοιι άε νοίὶιε τΐΡπιτ , ει611Ϊ

ΗΜ: ιο Ρώπα ιιιἰει1Χ εοτιοΗϊτε ειιιεΙε τον

ιτισόοε ΙΈτοιιτΡΙιιε ΡτοΡα:ε Ροιιτ νοΠ:το

ΒυετΙΓοιι2Πε·ιιι:ιιιάοΖ_σε ΦΠ! νοιι5 Ιοιί- 7.

κι (ΜΥ άΙΜει π: ίιιίε Ρουτ νοιιε τείΕοτι

7 ότε. Εοτε εΠε ιιι€ Η: ντιε τεΠε Ίικ:ίϊίοιι:.

Ρει1ἴε:Δνοιιε(όἰτ-εΠε) €1ι1ε εε ιιιο11εἰ€

ε τ68ιΠ-ι: ::ι1ιεταιτει1ιεπτ δ: ὰ Πάιιειιτιω

το ι οι1.Πν0ι18 ασια ειιιΉ [Οι @υποτι- _

πέ:Ρει: ΊικΙειιιε ΜΝ δε αιιίοιι2 Η: τω.

αοιτη Ιειιιιιιιε (ό.ιε- ω) (με εΙιοίὲ Η εετ

τειιτιτ δ: ιιίἶειιτέε ,Πε Ριάπε τειιιοττιἰτε

τιιειιτ ιι): €οττυἱτἐιΠο1ι£._11°ιο11ι1›οἱΕ. Μεί5

ἱε Γςειικ1ιιε Ι)ιειι σιιιι :ο ::ίΠε εέσειτοιιτ,ί

Ρτε:ίιότ δι [οιι οιιιιτε8ς,δε ι€ Νεά 8ίΒουκ

εστω: , ὰ ίειικιο.ιε Ιου: πε ττιαάοΗ:οιπτια

έα :Η Η αεειτιεε ά”νιιε σΡιι·ιιοιι Η ὺοι:ὶταπ

Με. Η είὶ εοτιιιιιε νοι1ε άίτεΗ:είΡοτιτωι

εΠε:) δ: ΓειιιοΖ ιι)ειΒιι::έε :Διώ εΙιειιιτέ επ

νοε νετε , δ: ετιὶεειικ νοιιε νοιιε Μπακ

τἰε2ά'αιιιειιιτο.ἔ:, εμε 1:25 Ιιοπιιιιο:ε ίειι1ε . κ`

ΒιίΓειιτ εΧετιιιιτε δε Ρτὶι1€2ξιὶι1.Γοἱ1°1ἔ:ά€12-·

ίοΠ1εΞταάε· ά0°Ι)έειι , _δς_Υ0%81ε ΥοΠε··



  

› δοκέο:.ζ μι: ι>Η·ιιοε·. `

ΡΜετιεπ Ροὶιπ ‹ὶο εοΙει επι :οικω Με ειιι=

:εεε εΙιοΐεε.Ιο πιο Ριιἰε είΪε:τ. ιπιΐείττιοτιιεὶἱ

Ε:: ε1ιίέψίε νικ Η ωΠδωδζ ίἱιΙυτεἰτε οΡἰ-

Μου,νουε ί.ο)η·:: ιτιεΙ:ιε!ε. ΜΜε ΜΒΜ:

άόε να μια άε ΡΙυεμα, 8: τα:Ικκάιοπε

Εὶιιε ειιιειιιτ : απ Ϊοίἴἱ1τ1Φ ΦΠ! γ ει Πικά

ι:1ιι€ «:ΒοΠ: ἐι :Μα Μ:ιίε κ1]:οι1άει ωογ

ἔι εε @με Η: νοιιε άειτκιτιάστη. Ρι1Ξε @ο

νοιιε :το εἱοιιΒτσι-Ροἰητ ε1ικίε πιόάσ σε

ίοΙτ τε8ἰ δ: Βουι1ετιιέ άε Πἰειι,ειιεο :1ιιει€

τγιτποη δ: 8οιιιιε:ιπαἰὶ Ροπή-επ νοιιε τ!ιι'ΙΙ.

Ι€ Ι'θΒΗΓθ δε 8ομιιι·τησ: 2 Η Ϊοκοἰτ Μαι-Μ

ἴέ :1ιιεἰο νοιιε ΡοιιΠΕ τεἴΡοτιὸτο (εΠε-έο).

«καπ :το νουε €11το11εΗ με. ΑΒ Μ. (όὶᾶ-

ω” ἰε ιιπε όοιιΒτοὶε Μου ε1ιιΉνουε Φ»

ΪειὶΙΙοἰηΙιιοΙΘιιἔ €Ϊ1ΟΓ€ , δε εμε Ρετ Η οδ

π1€έΡε1τν11οοιιυεττι1το ΟΠ νικ ΠΙΠ.Ιθ °Π.- .

νη οϊτ·,ΙειΉιαΙειιϋε ο1σεΡο.Μοηε δε Ρετ

τΙ11°Βετἱο:15 ε'εί'ε οοί11έε επι νοθττε: πωσ.

Μειἰε όἱὁὶοε πιογ ἱο νοιιε Ρτίο , νοι18

ίουιιοικ2 νοι:ε :ϊ ε1ι1εΠο Πτι ίου: τοιιτι:ε

άιο1Βε , δ: ὰ Ίιιογ τοικὶ Γοτειτο άοΗπα

τιιτεΞΗ Η), ειιιττ0εἴοὶε οι”, (ΗΜ (όί-ίε)

πιειὶε Γετπιιιγ δε Ια ί.ΜξΙ16:Ιε κ11°οπτ τά

Ιειπειπ ΙιοΒο;ό, ε1ι1εΡω 397 μπω Ια πτε

ωσὶτε. Ι.οτε εΠε: Με όέ&: νωω ί-ε:ειι1ε2

Ροιιτ Ισ ιτιοΞτιε ὰἶοἱι $Π€11Ι1€Ι1Ε.86 Ρτοοε:

"Αο«Μ

-ΑΒ-›_δ.`

ΜΗ*



  

. 1.ινιιι: ι·κειιιαε ει: ° π

άειιτ τοιιτεε ειιοΐοε. Πιο @η αιιωω δέ

νοιιε ει' άεδειΩωαιτέάκ ΠιιΉΙε·ε Ριο

εεἀοἱἔτ πιο αφ. Ετ ι:οπιιτιε τΩ-Π ΡοΠἱ

61ω1ιεω11ω ι:1ιιοΐςαειιπιιτ Ε: Ρτιιι::ιΡο

άεε εΙιοίἱ:ε , πιω. ιιαΙ€;αεΒιει. Ροιιιτ ἐι

ειιιεΙιε ξιιι εΠεε Γοιπ Βιέϊσε2 Μακ ο°οίὶ Η

εοιιίιιιιιιι: άεε εΠιιοτιοτιε δ: Ρεττιιώει

τιοιιε , ιοΓςιιειΙεε_ Ρειιιιειιτ Μαι δε οιιι:_

είἴἑ2 (ΙθΕΟΠΞθ Ροιιτ εεΒτειιιΙειτ νιι σ:ΐΕπιτ

άι: [στιιίειι : πιω ποπ μια άε: Γειι ειτε.

. ειπε κια τοιιι.Ιο νοιιάτοιε Μαι εμε νοιιε

:ιιοι:ίΡοιιάίδει ειιεοΕἑ σεογ ι νου:

[οι1ι1€τι€2ν0118 ά'οί):το !ισιιιιιιο Ξ--Ροιι:

«μη νοιιΙε: νοιιε ( άιε-ὶε) θα: ιο πιο

Μαι Γουιιιοιιιιε Ροιιιιε νο_ιιε :τισ @πια

το: ιι6ε βίου εἰιτε (ἄὶὅὶ-ι21Ϊ€)ςιι1εΙΙ€: ·ι:Ι1ο

Π: σ:Π Πιοιιιιιι ι:.Μο άειιιιιιιάο2 νο118(€Η85

Π: :Ποτε Πι ιο @η ειπε: Η: ΠΜ :ιιιιιτιαϊ βεί;

ίοιιιιιΒΙε ισιιοιιτε!ε Ισ @αγ Βιι:ιι @Η ι δ:

οοιιίοίἱ`ο τ:&το Μ. 8ε εΠε πω άοιπιειιιάει

Νο Ροιιΐοι νοι1ε Ροιιιτ €ίὶτοπιιτιπ αβο

ΒΘΝοιι,ώ5-ιανοιεγ (ό.ι&- ι:Πε) νικ Δι- ι

~ τα οε:αιΠοιι άι: νοίξτε τω'. ιτοε- ΙιτιΡοι

τιιιιτε; νοιιε απο; οιιΕΠό θα! και ο·

Με, ό'οΐιβειγ άο;&οιιιιι::: 8ε ΡΙιιιιισιιιέι: 4

ετοιιιιέ ςικ:Πε :τά ·νοίι:τειιιθιιιιιτέ, δε Ιο

πιοχσιι άςνοικι1οιιιιοτ ΒιιιιιιΕοιι.ρπ: _



--ή___ιυ-__

ε:οιτεοεΑτ. Με ιιιιιιοε:

-Ροιιτα: εμε: νοιιε νουε €ΙΙ:05 οιιΜἰἐ νοι15

πιείΙιιεε , νοι1ε εΙΙ:ε 11Μ1°1°Υ δ: ίεΐεΙιέ

ὸ-”:ιιιοἰι είὶέ Μιτιιιγ 8ε εΙοεΙιείΙἐ εΙο -τοιιε

νοε Μειιέ: 8ε Με ΓεωιοΙτ Ροιιιτ ςυΙνοιιε

εί'εεε·, δε ιὶ ΜΜΜ: Μι Γοιιτ Μα” πωπω

ε:Ιιοίεε>ΐειΙτ εμε νοιιε είΙΙιιιο2 Ιπειιιεοι1Ρ,

δε ξέ:::-Ιιειιτεια Ιω Ιιοιιιιιιεε ιιιείεΙιέιιι5

δε ο ευ. Ε: ιιο "Με εεΐοιιιιειιιτ οὶιιτ
ή” ΜτΙ εΙΙΙτ Ιε τγιιιοτι 8ε 8οιιιιετιιιιιΙ εΙιΙΙτιιδ

ΞΙο,εΙΙ οει:ειίιοτι εμε νοιι5 ειογε2 εμε εεε

Ι νΙεΙΙΒτιιεΙεε δε νειιιαΙ:Ιεε εΙιέεςειιιειιε εΙο

ίοττιιιιο, Ι·Ιοττειιτ 8ε νεειιέτ ὰ Ι'ειεΙιιοιιτιι

π: Βιιιε εμε ε1ιιεΙε1ιι'νιιΙεε τεΒἰΠ`ε ου 8οι1- - -

παω:: δε τοιιτεε εεε εΙιοίαε ίου: εποε

ΐιιΠΙΠιιιτεε 8ε Ρειιιιειιτ Μειι τισ νοιιε ΒΙ

το με ίειιΙειιιεπιτ ιιι:ιΙ:ιεΙο , πιω νοιιε

Ρετάτε εΙιι τουτ.Οι τειιιετείοιιε Ι°ειιιτΙιειιτ

ίοιιιιετειἰτι ‹:Ιε ίΞιιιυό,τιιιε Ισ. ιιιιτιιι::: ιιενοι1ε

ει οπο: Ροιιιτ εΙιι-τοιιτ ειΜιτιεΙότιέ. Νουε

ειι1όε εΙεε1ιιογ νο11ε Βήτα εΙε Ισόε ι·ειιπ Μα,

ιΙοΐ9ιιεΙε νοιιε νοιιε ττοιιιιετε: Μαι, δε

νοιιε ΡτοΗτετοιιτ Ιπειικ:οι1Ρ. Ριιιε 9ι1ε

νουε αογει, εοιιιιτιε ΙΙ είε "η , εμε σε θ

πιοτιτΙε ιι:είΙ; Ρώτα €ρι1ιι€Πιέ τη εὁὸιιἰτ

ίοπιιιτειιιετιτ οι; Επι: [στα πιειΙε Μου Ραπ:

μπω 8ε μι: Ισ. Ρκοιι1άειιεε: άι: Μου..

  



η."--·-- ·~ῇ

::νπε υιιΕΜ·:ετέ :έ

Ν”τιγ8: όοτιο ρΙιτε έα Ροιιτ.εειτ απο τ:οΙΙ·τι

Ρετιτο οίτ:τια:ΙΙ:: ο:: νοιιε αΠιιιιιετει έξι::

- Ιειιιετιττοιιτε Ε: ετιαίττιι: Πατατάτο. Μει:ε

οιιτσε Μ! τι,εί: :τε απο: :επι ε: ά)ίτ- .
Ρ Ί Ρ Ρ .

Γε: ό:: ίο:τε τοπιεότε,8ς «με Ια τιεττιιτο ότι

Γετιτέόειιιέτ τιιιιιιεττι ερ: νετττώ!ετιιέςάο

τω:: Γοττε, τιιιΉ τιε Ω· ἀεῇιοιιἱΠΕ ὶεπιΔἱ8

άσε ντ:ιτεε οΡἱτιἱὁε,‹1ιι°ὶΙ :ιο ίἐ: ίἔιὶίἱπε του:

ίοι:τ;Μτι άσε ίειιτίι:ε δ: ττιειιιυειΐττε , όοτιτ:

:ιειίΠ: σόι:: οιιίξα:ίτέ 6111: Γοΐΐαΐςι1ε δε :τι

τἰετιι:” στι τετιεΒτω : :ο τιιἶεΡττιἀἱτεγ του:

Ρτεττιτοτετιιέτ ότι ίἱιΒτΙΙΙΙΞτ δ: :ιτ:ιοττ1ότ::

εείτ €5ΒΙοτ1ὶΙΤ€ι11ἔἙ,ει1€€ τιιιετι1ιιεε :ετικ

άττε όοιιΙιτ 8ε Ιο8ετ8 : :έτη Πω: φωτιά :σε

_ τοτιοΒτω (στου: εΙοτιοτε , να:: 'ΡιιτΠτσ2

::ιτειυτ ι:ετ:ο8τιο:Ραο Μ. @Ιοτιάειιτ ότι Η:

ναιμ·Ιαπιτε:ο, Δ:

` Ρ Ο Ε ΥΠ._

Ο%ικέΖε! 45·ε:]δικτ ουιιιω·.ν

17ι·/βα: ίιφυέισ κἴΊυπ· Με;

Ζω; 2ιεΙΙ:ετι/274: ἐ παω::

ΡΜ· Μ:: είαι·ιε/ι·ι:/Ρακέτιέι

.Εφ ία :τζε έα Των:: Α

Ξκβίοκτ&κέςτεκαστή,

  



ή___

| |

κ

έοΝεο:.Ατ. 1: ε 1η-111.05ξ

6'οπωιε “Μ·π· αιιμπα!ωικ2

ίκι[ύ:ώ:οκίεαφεψ,

6'οπαίαΜ σίίε :Ή2αφέτ, γ ~

Ηέ; Ζα/απέε :πε/Ζόε

.Μ ώιτΙἔποπΔ οΜππά

.Ε/Μ»: ι|καιέ' ερ· ινοτιέίά;

. .Ζε 2οπ·εκτ μέΜ"22”

, ι .Ι7,νκεω” Ο· Μἰιἰε Μωβ·

4 .Πα Μιά: αιΜ:ἔν» "πάν

ΐ 1?)οὲ ίίιίε:%ποΐε/Σι σωσ:/δ·,

Ε | ινιβτι :οποσ εκφε7δ:ξ

31 20 Δ: ιβωθψ 4%ϊε:βά·

%απόβ» τοΜπέ: Θ?βοικβί

ὶ .Ρα πι·Μάο €βατεί·.

Ε:@αἱω πωσ @ψ

Μπαώ: ἔἱεπ τ%ποι/Μ·,

Ε!ἰε ιἰτοἱΕΪ ώι·πιέπ ακ45)έ

@έ474 ώ·ΖΣε μαπα κιε·Μη·,

ε|Μ[]ξ· Ζ‹ι :ΜΜΜ Ο· [εραπ, ἰ

@τα νοΜ/πεζ πε 27ηύιιζε,

Νεβέ: νιώσει υἰε έ0%ί%0°, -

Ε!με !”ε:βού πι· Ιδιωιώ.

..ΖΉ]»·ι2ψΊ|οί!εΉε παίΕ

Βέεκπέέε/ΜιΣ:Με

%ρωσί άι· :σε :Ιουβ·5 ἱΖβἱ£

μ¦οιέ€Ρφικε Θ· πυρ Μιἰε;

Πτι ό.ιι ΡωκιΞοτ Εὶιιιτοβ

'κ

  



  

Ι.ιΑ (ΖΟΝδΟΙ..ΑΤΙΟΝ

ΒΕ ι>Ηι°ιοὲοι>'Ηιε.

και 6°επεκιπ ΒΟΙΞ_6'Ε.

Ι.ινιιιε 8ΕοοΝ13.

8ο ΜΜ.ιιιιΕ·υει.Α ι. Πισω;

Λίμα ιιιιεΙι ΡΙιιΙοίοΡΙιιι.: ει ιΙξΓ60ΠΠεττ Ιω

αν €8 εΗ:ιειειιιεε ᾶεΙ°ΙιιΙἰ;ιιιιιό ‹Ιε Βο25ει: , ε:ΙΙο

Ρι·οι:οιΙο Μο. Βικι·ΙΓοτι 6ΙΙΙ:τδιιειιτ Ροιιιμειι·ιια

:Ιιι:Ηε ο6ΓοΙ:ιτιοιι άι: Ια πειτι1:σ 8: φώτα ὰ:

Ι·-οι·τι1ιι:: , ειιιι πιι πιιΙιν:ι.ι άε Γοιι ιιιοοιιΙΙ:ειιι8:

πιιιΙιιτιοιιτ ΡΙιιε Γετιιιειιιειιτ [ε. εφιιΠ;ειι·ιτε, 6: Δε

ΙΙ: ι·οιάΙι: ιαιιιιιιε οτι νιι 11ι€Πιιο εΙΝ.:. Ρι1Ιειιισιτε

ΙΙ.: 82 ο ὰ ι:οιιισ€οιιΠ:πιειι: ι:οιιιΙ32.ττοΙ85 ΗΜ:

@ρε ε ά'ιο:ΙΙε , ΠιιιΓοιιε και ιιιιιΐιιιιε ά: ΒΗΜ

ιΙΙΙΤοπιειιε έν.: μα ‹Ιε άιικε: , άι:ιαιΨιε118: Ια :εἰ

Γοιι ό: ί$01ι ίἱ:ἔο , Ιει:1ι.ιεΙΙε: Ρα: άοιιικ πιςιΙΙ:2.

:ιιειιε δ: τ:ιΙΙ-οιιε μια άι: ίαιω:οιτιπιιιιι ω

Ιιοιιιιιισε, είὶ επι Επι Ρ€τΓΙ12ιΙέο (Η ΙΕ Ι-ε:ιιιει:ἄ

Ι°ειι:οΙιπε ό: Με ειΠΒιιιτε. Ι.ειιικΙΙε ΡεπίιιειΠοει

Ια τειιά ι:εμβΙο ι·Ιε ΡΙιιε ΓοΙιοΙο κι·ειΞτοπιειιιτ, δ:

ά:: Γει.ιουτσι· ά: ΡΙιιε ω” ι:ιιίοιιε, ειιίειΒιιειιε

ΊικΙ είἱ Ιε Γοιιι.ιει:ιιιι Βιειι,οιι :1ι107Ι.Ι::0ΙΙΙ.ΙΙΙ.°0,

.Ια πιογετι σ:Γ)· Ρέιτιιοιιιι·, 1·ιωΡωεωω άε:ε ιιιοΓ

ι:Ιισιιιε, Ια Ρι.ιιΙΤαιισο 8: Ιππιπό ό:5 Βοιιε : 9ιι'ΙΙ
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τοΝεοεΑτ. Με υΗιεοεΪ

=:ιε:ί·`ειιὶτ τεηἰι εΧΊι1ἱ8 ω: Ρτεεὶεἰυι εε ε1υἰπ'εΪἰ

Ρετττιεπεοπ_, 8ε ι11Π μι: Θ. εεττει1τε πιοΜε ε1ιιε

ἴαί-εΙιετὶ:.

Ρ1ιοεετ.

  

Μ Ρπ ε ε εεε εΙιο&ε εΠε εΐε

α › ιιιειικέιειαεΙημε τέΡε Γεω

3η _ · _ ιηοτσ1ιτε:Ρινε ς1ι1:111ό εΠο

[ποδι ιτι°ο.ιιο1ι:τειπὶι1 Ρ1ι15
ν" :ιττεητἰΪ Ρετ Γοτι ΒποάεΠε .

[Πει1εο, εΠε τεεοπατι1ε·ι19ε εἰ ΡειτΙετ ση εο

:ρα: Γοττε:. δὶ ΐο.γ Μου τει1·ιε.τε1ιιἐΙ°ΒεΒἱτιι

όε δε :οικω Με εειιΔΓεεάε νοΗτειππει]ει

όἱε, νοιιε νοι1ε εοπἴοωωει δε νοιιε πο.

ιιεἰΙΙεΖ [τοιιτ Ια ἔτειιπἱ ὸοίἱτ δε ειίἴσόὶἱοη,

εμε νοιιε απο: οΙε τ”απτετ επι νοίὶτε Ρεο

ιτιἱετε· £οττιιικ. Ε: Ποπ ειπα εΒοἴε Μι

Ρειι ὶιτ1ιτιιιε: ιη εΒειτ18ετ Πι ὸΙΪΡοίΪτἰοιι

άι: νοίετε εῷτὶτ , (εοτιπυε νοιιε Ρεπίε2)

ίἱυο11 νοίὶτε εοιπΗτἱου , ε1υἰ ίεΗ Η Ι-οιτ

άειΙι1ειπειπ άι.ειο8έε. Η @η Νεο φυ

τοεΙοε ιιή8ικ.ι·άίΓεε δε ττοωΡετΙοε 4ο α:

ιποΠΡετε, δε εοιτιπιε Η άιο:οθε Μπή

Ηετειικιπ, δε @Με απεΙΤετ εειιΙΧ (1ι1Ή

νευΙτ ειΒι1Ιετ :Ριιὶε Ιοκε ‹:!ιιΊΙε 7 μι».

ίεπιτ 1ο ιιποἰοε,μ Με ‹1ιιἰὁῖ:ε Η. , δε 1εε

· τ

 



τινων εεοοΝτι.Ι οι:

σιΙ:εττιτΙοτιιισ ττσιιτι:ΙΙσι 8ο ετΙΙΙΙ8σ2 σΙ'ντι

στιτιυν δ: ΒιίξΙισ:Ισ τι:ίί:ΡΡοττοΙιΙσ. Μου

: Η νουε νουΙσ2 νουε ίουυστιτ: ουσΙΙσ σΙΙ:

θ: τιστυ:σ _, Γε. σουίΙυι:ισ , δε Ισε ΙισιισΙἱσσε

ουσΙΙό στι τισυτ :σεσυοιτ, νουε σοἔτιοὶ

Μα τιιειτιΙἴσΙΙσττιἔτ ουσ νουε τι”ευσιτἱει

:πειτε υνΡοίΙσόό στι σΙΙσ,τιν ίειτσΈΡσττσ :Ισ

σΙιοί-σ οι:: νοΙΙΙσ. Ισ τισ Ρσυ!σ τσουπ ου'ΙΙ

_ Ιου Ιισΐουι8 :Ισ τικ· Π€1Ηε1ΙΙΙΩΣ σΓειυΞτε8σ,

Ρουι· νουε τσπισττ:σ οσε σΙιοίσε στ: οι :τισ

τιιοἱτσ. Ι)°ειυτσιτιτ ουσ νουε ιιισΙΙ:ισε ουέεΙ

-- νουε Ι”ειιιἰσι ΡΙυε ΡτοίςΡοτσ δε Βιυο:ειοΙσ,

ουτε:: Με:: σουίΙ:υτιιτστ :Ισ Ιοττεισ1υστ δε

μαμα εΙσ οτε.ιισε Ρει:οΙσε , Ι:: Ρου:Πιν

υετιτουσε οσε Μου: Ρ:οτιοε , ουσ .νουε

- απο ειΡΡτἰτιε :Ισ τ1ουε. Μου ΙΙ υζει:ΙιιΙστιτ

Ιειττιστε ντι Η ΚιυιιΙειττι σΙιειοἔστιιστιτ ίτυιε

ουσΙουσ ΡστευτΙΜ·τΙοτι τΙ'σΓοτ:τ. Πε: Η σΙΙ;

εισΙυστιυ ουσ νουε νουε σΡεσε ντι Ρσυ σί

Ιοτιοτισ ‹Ισ νοίΙ;τσ τσΡοε εισσουίὶυτιιέ.Οτ

ΙΙ συ τστιιΡε ουσ νουε οποτε: ουσΙουσ

ά;Ιιοΐο:ιίΐέσ δε ΡΙειΙΙΙιτιτσ, ΙειουσΙΙσ Ρστισ=

αυτ:: ευ (Ι€ΕΙΑτιε Ρτσρεττε Ισ σΙιστ:ιίο 8: Ισ

νονσ ἔιΡΙιιε :οτα Ιιτυιισ€σε. @ο Ισ :Ιου-ο

σε: στυιτιίΙοτι :Ισ :Ιιστοττ τισ ε°ει τοσοι: /
Ρ _ Ί ΡΡ _

Χτ:Ιοτιο,ουτ Ιο:ε ίσυΙσττιστιτ υιεττοΙισ τΙτοιότ,

ουσιτιάμσΙΙσ τισ ε”ςΠοιοτισ μου: :Ισ οσε

ω.



 
_-___ΠΠ

-·τοΝεο1.Ατ.οε 1>Ητιοε:

ὶοίἙὶτιιτἰοτιε. Ετ πω: εΠο νὶοτπιο σποτ

-«:Βατιτοτ τΓντι τοπ τ:ιοτοΒ: ΡΙιιε ΙτΒστ, 86

τειιποίτ ΡΙιτε 8τειιι: , Μ. Μιιίἱοιιο: τιοιιι·ττο

δί εΠειιέε 5 κοίτα Ϊοἱττο. @γ :ιὶΙ άοε

(ο Βόιτιο)ε1ιιίνοικ ἔι Ρτιι Η τοτε ειτττΠΈστ,

ό: Ρ10τ180τ το ποπ ὰ: ΡΙοιιτε δε οτιηυἱε2

1ο: ετογ οιιονοιιε ειπα μεω: οικ:Ιε1ιτο

οΙιοΐο τουίζτέε δ: τουτο ι1οιιικΙΙα Η νοι1ε

οπο: οΡἱτιἱοπ 9ι1ε1:ι'Εοττι1Ποίτ: ἴοἱτ το·

11€Ι5νου8 εΒοτιοέο, νοιιε νουε ειΒι1ίο2,

τοΠοε Επι: ίἔ:ε θτςοο8 άι:: ΜΗ: 86 το!ίο οΠ:

Ετ οποτε. Ε: ΡΣιιίτοίπε οτι νειτΜτιτ ει εΠο

πιοἰιποοιι Β οοτιίτατιτο , εΠωπ οΙιοΐο

ΡτοΡτε ὲι εΠε: άι: ο: άστοοιιτετ @πειτε ν

? τω. εΠε είἰοὶτ ὶτιεοιπίἔιιτιτο οιιειιτἱ ι:Πο

νοιιε εειτοποττ 8ε ϊΠΪ8Ι12£ἄ0ἱτ ειπα: Μ:

οιΙΙοεΙιετ:ιοικ ιἴνττο που να” ΪεΙἰεὶτἐ.

Μειἱ5 νοιτε τω” ἔι :είτε Μοτο Μου όείἔ

οοι.ιιιεττ, εμε! ώ: Ισ νἱίἔιἔο άοιπαυπ δ:

νοττειΒΙο οτ @Πε ειιιοι18Ιο (ικα , ουί_

(ο τἱοιπ τω: ειι1ττοε εικοτωεΙιέε,πτείε

:ὶ νοιτε Μ:: εοο8ιτειιέ 8ε πωιητίεΒο ,' Η

νοιιε ΪεΡΡτουοει , 8ξ ου°ε1ὶ‹: νοιιεΜ

Π: , τοτ:τ:υε2 ία ί::ιςοητ δε ίοε πωπω, 8:

:τι νΓε:.Ματε ειιίΪῖ ίἰνοιιε Η. όεΐ(Μ8πο2,

δε απο: οι1_!ιοττευτ ΓοΠὶτιΒὸεΙὶὶέ δ: Ετ

ττειΙιἱίοιπ,τοἱοτττΖ-Ιει , άπο ἴειὶόὶεε τοπι

με
ι



ο ο ο Ν οι. 2;
Μ Ρα άοοοΙΙο, τιιιι οιιΙο ΙοίΙειιιτ εΙΡΕοττο

δ( Ι τειιιτ ‹Ιο άοιιιιιιο8ο.8ι οΙΙοινοιιε οἱ): οι εο

;Πε ο ΙὶοΙιοιιτο οοοιιίιοι·ι ό'οτιιιυγ, δ: εΙο ιΓειΙΐ

- ο οτιο οΙΙο να” ιι άοι.ι οποσ: οί)αο πιοΙο0 ο .

Η ! _ ποιο όο τοΡοε δε: τΙο ΡΙ:ιιΙΙτ. νοιιε ειιιο2 ο

Δε: Πέ άοΙ:ιΙΙΙο οοοΙΙο , οΙο Ιειοι.ιε·ΙΙο ειιιοιπι .

ω: Ι 11ο & ΡοιιΙτ :αποΜαιο ‹Ιο ιι”οίΙι·ο_ οΙιιτ

Πε ο ειιιάοτιιιο.· Γ οΙοε νου: ΙΙ 8τ:ιτιά οειε

Π οΙο Ια ίοΙΙο1τέςμιι ε ο11 άοΙτ Ευα ιιιιοΙ 11ο

¦ _ Με 9 8στοιιο2 νοιιε Ια ΙΓοιτιιιιοΠ €Ιιοτο

ί · οΙοε1ιιοΙΙο νουο ιιοΡουιιο2 να” οιΙΙοιι- Χ '

= Ι τοι, ιιιίοΙΙο Ι-οΙτ Ροιιι τοιιίιοιιτε όοιτιοι1

Ι το: :ιιιοοςιιιοε οιιε δε οιιιΙ οτι νοιιο
ο ο _

_ οιιιττιιιιτ νοιτε όοιτ ΙειΙΙοτ ιιιιίοιειΒΙο δξ

_ κι οπιιιιέ> ΟτΙῖ

Ραπ τοτοτιΙτ

ηο Ξ
κι.
δ)η

ἶἔὅ· οι»
Μ

:οι
δ* δ'Ι:'Οο .ἔο»Ξ οι

  



  ε”

εοΝεοωάτ. :σε εκιιοε:

εγειπνοε Εοί5 ίευΒΓ-ωἰε νοίὶτε ω! ει:

ἰοιι άε!είοττυπιε, ι1ενοιιεΐιι σπάει
ἐ Ί ΡΡ

δε απ: :ι€ι·εειΒΙε του: εε ειι°εὶΙε ε. ευ Επι

εἱτε. δὶνοιιε νοιιΙὶεΖ άοτιι1ετ Μ, ὲεεΠε

αΪι1ενοιιε ειΗΣἱεΖ νοΙοητείτε:τιεπιτ εΠει:Ε

Ροιιτ ε1εικτιε δε πιο.ίΠτεΠ”ε , όε Πε Βοι18εε

ου Ραττὶτ εμε (1ικιτιάΠ νοι:5 ΡΙεζτοἰτ 5 πε

ΡετιΓετἰε: νοιιε Ρει81ι17 ίειΞτε εστω Ετ πε

νοιιἱετιτ ΐιιΡΡοκτετ ειιιεε Ρετἰετιεε Ιε Γοτι:,

ειιἰ πε Ραπ είΕτε ειιιττε,πιε Ι°εἱετΞίΐε: νο”

Ρειε ό,ειιεΐτεεε,8ε πε ἱε νοιιε :ειπἱεε νοιιε

με ρΙιιε εὶἱΠἱεὶΙεἔι ετιὸιπετΞ δἱ νο” ειιιίε:

π1ὶε Ιε: νοΠεε :κι νετ, νο9 Μα πό Ρεε οιὶ

νοι1ε νοιιἀτἱε: , τιι:Ηε οὐ Ιε νειπ νου:

ΡουΙίει:οίτ. $ὶ νο9 ειιἱεΖ Γεωέ απ:: εΙιΞἶε,

νοιιε εοωΡεσίεήει Με ειιιιιεεε ίεττΙ εε

Με:: 1εε ίΈε:Πεε. νοιιε νοιιε είὶεε ί.οι1ΒΓ

ιτιίε ἑι Μι ίοττιωε Ρο11τ είὶι·ε εουυετιπό

τ1'εΠε; Η ΒιιιΙτ άουε εμε νοιιέ οΒεϊίΪἱεΖ

πω: Με: 8ε εοιιίΈιιωεε εἰε νοίὶτε πω

ίἔτεΠε. σεβ ειινεἱη @Με νοιιε νοι:ε εί

€οτεε: εὶε νοιιΙοίτ αττεΗ:ετ Ι”ἰιτιΡεει:οίἱ:ἐ

άε Πι τοιιε,ε1υἰ τοι1ττιε Β.ιιε εείΤε.Ο Μπη

πιε ΒεΒετό 8ε ίοΙ ΡΙιιε εμε Μι επεσε , Η

εΠε ἀεπιειιτεἱε €ετττ1ε 8ευ.ττεθεε, εΠε πε

ΐετοὶτΡΜ ίοτειιτιε. Η

κ

!

.°'··



 

:.1ν1ιι ΜΝΗΜΗ» 2.6

Ροιπι ι

ΙΜπισί/δη ο2πεί!!εκβ καίω

@έΜπἱε@Μεεξά,

ΙΏ>Μεπέΐ)οτοίκε υισεπωι,

ωίατπνκινι: Ρίο»περνομή,

Ξ[ίε Μπεπιβίε ία πιο,

3οαΜωι α'ε/Ζο:: ζω σί,οϊίζε,

@έοΡ,νυἰ7 , οτ,‹ιῷ[›ιστ -

Μιία :|εεωΙν: ιίεβ,ι ο·ιΜιέε.

› ω· εἰε αναμέ€βοίεω Κ?]:

Ν”αέπετε: :Μπα επ ό: των,

$οιωι'αι)ιεωεπ2[πιέεβ=: ΖοἰΧ -

1ι·έ/?φΜ>: οἰ›οτ ε!ίεωωω.

Ε:σε/ημτ/ἐκ ωαἰἐεπο·

@ι [ε νΙιέζαίτε ως/]>›·ἰ ε,

 

Σ: νοΞέ@νι:ο# οιβσππασ

%κπέβτιαέίίεβαιωτι. ε. Ι ' · Δ

Επι· υἰήἶἰ4ἔκ: ίε: Ρ!ι·Μ·.9, ή › ζ' ; ζ

Ξ£τἱε›ι: Ζ,οτ°ι·ἱ|[ε]ἔΡΜἔΕ ` : ' > >_/Σαπ» 71ιίέΈ> ίσια: σ<ίοΙ428Ι6% '

ΠρΜ:ζιΡΖωζιιε ε-»:ΐ/ωά·.

Εἰἰι· ισαέ' αιψ_β·:κια,

' εχίίψβεί: νοἱτ/ἑμιψπο. ·

12:ρωβΜαριε άι· σεων

Ο ὶ]

 



  

  

  

οοΝεοπ.Ατ. οτ ι>πιπ1.οε.

Μ?κι οΙΙο βιέι Μάτια» .

Ε: Ζοι·π/Σιιι άο/5ηιοιιιωέι·

1)τοιιιιερίπΔέξιοπάο Θ· ΙΙ:ΖΙΙ5/2%Γ8,

%42ΜΙ7ιιοθιιήσι οΙΙοβάτ νοἱι°

ΟΜΜ Φ-Ροι|ι9Μ Μια· Ι:οαι·ο.

δοινιινωιππιτ πιο π.Α ιι.ι>1ιοεο.

‹

ΟοΙΙ: πιο ΡποΓοΡοΡποο ιΙο Ροτειιιιο πιατα:

Βοοοο : ὲ€ Ιπιτ1ιιοΙΙο ( Μο εΙιΙΙτιΒιιπποπι 8ο Μ.

οπιίο ιΙοε Ιιοπιιιοιιτε 86 ι:οιπιι·πιοεΙιτοι ππιοπιάειΞ

πιω οι Ποιππιο)ΓΙιοιπιππιο πιο. Πιιοι: ‹Ιο Π: μειω

ό”, £1Ι12Πά οΙΙο νιοπιτ ο τοΙοττοτ Ισ. ππιιιιι:ι 8ο

τοτιτοτ Γοπι :ιτΗιιοπιοο. ιιπτοιι‹Ιο πιιίοΙΙο οι

τΙτοπδΙ: πΙο τοτΙοιπιοιιτΙοπ 8:ιορτοιιτΙπο οο οΙοπιι:

ΞΙΙο οιιοΙτ ίοιιΙοπιιοιιτ άοιπιιό Ι'νίιιί·-τι.ιι&. σ.ιιιΙΙ

ς1ιιοΙθ ΟιοΙ πο πιοιιο βιο Ροιπιι ὸ°ιιιιιιτο›ίἰ ιιοιιε

οιμιππί άοίΙ:οιιιιοιτ πιο οικω ιοιιι , ΙΙ πω” εφτά
ο. Ιο νοΙΙοτ τΙοε. τοπιοΙιτοε «Η Ια πιιιιέΈ. Εκ ΙΙα-γιο,

Ραπ οιιττοε ίΙιτιιΙιτιιιΙοε Ιδοτιιιιιο τοίππιοιΒιιο

οιπ'ιΙ πίγ οι τιοπι πΙο τοπικ ιι)ι ιΙο ΙὶειΒΙο_ οιι οΙΙο,

ιι'οιιοοπιπτώτο Για ί·-οι·οο 8ο ιιιιιιιιιιοιι πιο οοιι

ιίΙο οπου ιπιοοιιιΙτειιιοο , [ο ιοιιιιιιτ ἐ.ΙιειιιίΙοπ δ:

ΙκιΙΙΙοτ Ιοε οίτπιτο ι;Ι€5 Ι10ιιιιιιο5 , ΡοΠοιι·ιοί

Μπιτ Ιοε Μαιο μικτη Ιοε πιοιιπΙιι , 8ο πιο νοτ

.Ιο.πιτ πωπω πΙο5 νπιε [πιο Ιοε ι:οιιιτοςιιο.τποτ

ιΙοε οποια.

ο ιχο ο Ε π.

ΙΕ νοιιιΙποίε ΒιοπιάιΠτοιιτΙτ πιιιοοοιιοιο

νοι;ιε οτι Ια Ροπίοιιιιο άο ίοτιιιιιο, Μαι:

  



  

, 1:1),Με εεεοΝυ¦ ·: , η

ίεΖ άΟΠεεμ1ε5 Η εΠε νοιιε ίετοἰτ όεττπιη

εἰεε ίυθεε 86 τει1Γοκιιι€ΒΙεε, Η εΠε ),οιιε

άΞίοϊτ.·Ροιπε)ι1ο),ω”ειεειιΐεΖ νοιιε ὁ Μ»

ι11ε 2 Ρουτσ:1ι1ο), ),ουεΡΙει€πει νουε όε

πιο), :ΜΗ ἐ τοιιε ΡτοΡοε 2 @Πε ,ὶιτιὶιιτε

),οιιε ει),- ὶε Ϊειὶιε, δ: ε1ιιε1ε ΜΟΗ νοι1ε ει),

ἱε οίὶεΖ , ι)ιι1ΒιέΓετικ νοίὶτεεΞ ΡτετιεΖ πε! )

ξιιἔε @ΜΙ νοι:ε Ρωτε,δε όὶΓΡιιτοτ1ε ἔι (ΙΜ

όοίι: ειΡΡεττεηἱτ Η ὸὶἴροίὶτὶοτι όε5 Βὶεηε,

δε εΙεε άί8οϊπε2 , δε δ νοι1ε Με Ροιιιιε2

ττιόίΈπετ (με εεΙει Ϊοἱτ ΡτεΡτε (Με Βοπι

τω: πιο:τεΙ , ἱε νοι1ε εεε0ττ1ετει), ,εεε εε

ε)ι1ε νοιιε τεόετικιΠάει ἶιεείὶε Μακ, ει

εΠ:έ ΨιεΙ:)ι1εΐοίε νοΗ:τε. Φωτιά ),οιιε ε

Πεε ΐοττ), (Μ νεπιττε όε νοίὶτε π1ετε , ¦ὶε

νοιιε ει), τεεειι τουτιπιό,ηεεεΙΠτετικ , 8ε

ε),έτ Βεῶἱυ όετουτεε εεε εΒοΓεε:ἱε νοιιε

ει), ειιάέ δε Γεεοιπιι άε πια. ΒιειιΙτε2 82 τί

εΒεΠεε , ό: ει), τοιιίἱοιιι·ε ΜΗ: ( ε1ιι1 εΠ: οι:

εειΠοτι εμε ν6ιιε πε πιε Ροι1ιιε2 ὰ εεΒ:ε

Βειιι·ε Γοι1ΗΉτ) ΡκοιηΡτε 8ε εὶεΙἰΒε:ἐεὲ

),οιιε Βιιιοτίίετ. Ξε νοι1ε ει), εΠειιέ ττοΡ

άεΙίεειτετηειπ, 8ε τοιιΠοιιτε εΠέ τ:εΠἱΒε

πι1εει1 @Με επι€1τοΙτ , δε πε νοιιε ε),

:Με οΦε:8ιπέ άε του: σε ι1υἰ εΠοΙτ επ επι

Ριιἱίΐαιπεε.Α εεΠε Βειιτε Η :Πε Ριεικὶ επι

ιιὶε άε τείεττε: 1ο. 111ειί11 8: Ια τετἱτετ: ),οιιε

` Ο Η):

 

 



Ι

  

εοΝ501..ΑΤ. οι ε-τιττ.οε.

:σε τΙειτει τεττιετεΙετ,εόπιε εεΙυγ ειοΙε'είϊ

·ειγόε δε ί-ετιιγ εΙιι τοτε: δε οι: Ροιιιιει ΡΙυε

νοι:ε ΡΙο.Ιτιάτε εοπιττιε ΙΙ νοιιε τω” Ρετ

κΙιτ Ιε νοΙΙτε. Ροιιτοι1ογ ΡΙοτει νοιιε

άοτιε2 Σε πε πι” η Με τιιιειιτι εδώ: τη·

νΙοΙἐεε.Ιεε τΙεΙιεΠεε,Ιεε Ιιοι·ιτιεοτε,8εεεΙ

Με εΙιοΓεε ΓετττοΙεοΙεε, Γοτιτ επι πιο. ΡιιΙΙΙ.εΐ

εε: είΙ:ατι5 τιπεε ίετιωπεε , εΙΙεε :πε :εω

ι·ιοΙΙΙετπ [άουτ άεπιε. Ετοοιιττειιτ εΙΙεέ

ντεοτιετπ ευεεειιεε πιο” 8ε οικιτιεΙ Π:

Ρεττε ὸ°νι1 ΙΙει1,εΙΙεε Με ΙΙηιιέτ. Γοίετοίε

Νεο νουε ειΙΙ-ετιτιετ, :με Η εε εμε νοι1ε

ΡΙο.Ιεπε:. ἀΪεοοΙτ ΡεττΙ.υ,ειιΙΙ: είτε νοΙΙ:τε,

νοιιε τι:: ΓειιΙΙΪιει Ιειττπιἱε μπω. νοιιε

ίειπΒΙε-ἰΙ τιιΙΙ:ε δε τεΙΙοτιοειοΙε ειτε ωογ

ΐειΙΙε άοΙοε εΡετε εττιΡείεΙιεε εΙ'νἐτ άι:

πιω άτοΙότε ε ΙΙ είὶ ρετττιΙε ευ εἰεΙ ιΙε τεί

τε δε ωοιπίττετ άεΒε:ιωεΙοιιτε , δε ΡΜ;

Ιεε αιεΙιετδε εοι1ιπΙτ άσε τεττεΙστεε τΙε

Μ. τιιιὶέΕ. ΙΙ Ραπ Μαι επεσε εειτποΙΙ:

Ιιοτιοτετ Ισ. τεττε εΙε ττιιΙέτε, Θε Ισ.. οσα-Ρ

τοπικ: εΙε τΙειιτε , τωποίΙ: Ια ΕτοιιοΙεΙ.°

δε εοττΐοτικ:Ιτε ‹Ιε 8εΙεεε δε σ.Ιε ρΙιιἰεε.ε“εΙΙ:

Ιε Ρτοοτε εΙε Ια πια τΙε Γε πιοτιίττετ οτεε

βο112εΞε , Ροιιτ εΙεεειιοΙτ ; εε οτεε Γε

ωοτιίττετ ΙιοττΙΙ)Ιε 8: εΙΡοιιιιετπεβΙε

ιΙε Ποτε δε νε8ιιεε τεωΡείΕοειιΓεε. Ε:

`ε7%ιΦω-$-ιτω........_..-....».εο._- τ



  

:αντι ε1εοοΝ1:ν. 2.8

τΊπίτιτταΜε εοπιιοΕτΠθ άσε Ιτοπττττω τιι=

νοιΠότει ειΙΪιιΒἰεττἱτ δ6Ιτετ ἐι Η εοττίττιττ

α: , δ: πιο Βιίτε τσακ δείτειΒΙο εσπ

ττε πιοτι Πετιπά: Ω,οΙΙ: πιο. ΐοτεε , δώ:
Παει ΡιιτΠΊσ.ττεε , ε°οίἰ: Η: ὶοιιτ1ιτε τα: @η

ὶοἐτ.ὶ‹: Με Ειπε απο τουτττετ να:: τοιιΞέ:

8: :που ΡΙτιἱίἱτ είτ όε νοίτ Ιεε εΒοίσε

@κάτω :ιΒΒεἰίΪἔεε,8: Με ΒεΠἔε εΠουέω.

Η σε του νοιιε ΡΙειὶίἰ:, ιττοτττο2: ιτττιίε ειπε

:εἰ Ρεττ7, φα: φωτιά Γοτάτε άιι ἰειι το

Ι€€]ι1€ττετ , νοιιε πεί-ετα Ρώτα τοπ”

ότε άαΐι:εττάτε;, δεττεΡεττΓοτε: Ρώτα εμε

τοπ νοιτε ?εεε τοττ ου ὶτιἰιιτο. διετα: να”

Γεω! εμιτ ω: εοιτοὶίὶτεΖ Ροἰτπ πια τπτ

τιττε? Νε @τοπ νοιιε με εμε (?ταΪικ

Κογ ό:: ΜΜΜ , νη Ρειι ειι1Ρειταιιατττ: αδ

Ροιιυεπτειωε ἔι Ο)ντιτε , είτ τσιπ ί-0ι1ἀαἱτ1

ττττ[οτεβΙοτττεο-τ Ρτίττε βετ” δέ @ἐἐιτ

Εσυ , τιμη: ίξι1ιετττεττι: τ:ίτέ ΡταΪετιιέ ΦΠ:

τττοττ Ρετ Η ΡΙυττ: @ο ετσι 2 Νε νο118

[οιιιιοτπ2 νουε.Ρω ετσι: Ρειιιιιτε άΞ.ττ17

Πω (:οττΠΠ, μου. δε τεεειιτ Η 8ταττό.

ακτη δ: ΕιίΠτεττε άεε ττιτίετω 8ε ἑπ

ίοττιτικ:ε άι: Βογ ὰ: Ροτίο, ε1ιιΉ αυτή:

νοἱττειι 8: ΗΜ ίου Ρττ[οητττε1°? @Ξ

Εττττοτττετττ δε εττετττ αιτττο εττοΐε Με `

ττει8εάτω , Ποσο ‹1ιιε Ε; ΐοττιιιτο Γεω

τ τ Ο τη

τ



  

εοΝεοι.ατ. πε υιτ·:1.ο-ε:

άἱΪετετἰό, 8: ά'νη ΓυΒΙτ δέ άείϊώ8Ιέ ά1:ΐ

ἔεπιειν: ιευιιετίε ε)εκ1 άείΓιιε ὸεΙΪὸαεἰε5

Κογειιιωεε 1εε [Πω Ι1ειιτει1Χ2 Ν°ειιεΖ

νοιιε Ρειε ειΡΡτἰπε ε1ι1ευά νοι1ε είὶἰει Ισπ

:ιε,‹1ιιε ΐιπ Μ: ΓιιεΗ ό:: Ισ. Ροττε όε Ιι1Ρπετ,

Πχ ε ἀει1Χ πωπωοΧ,Ι°νι1 ΡΙεἰτι ά:: Βάσω,

86 Γ:ιιιττε ὸειτιειιικ; δε ε1ιιε ὶειτιπιἰε Η Πε

εείΡωιά £ἱε Γντι ΓιπΓπιπτε, ε1ιίΙΙη,γ οπί

Ιε δ: νετἴε :ΔΠΕ όε Γειι1ττε ; (ξ1|εὁἰτἰεΖ

νοι15 , Η νο11ε ο.ιύει ευ ι1ιεὶΙΙειι:ε-Ροττ 8:

ΡΙιιε επ σόι”, ὸεε ΒΙειπεΞΕτ Ριιὶε ἰε τα: Με

ΠΜ εε απο: όιι τοιιτ εΠόστιέε όενουε
. Ο 3

86 €εΠ€1Ώἱ€Ι1ΠΒἱ11£0ΠΠῖ£1Π€€ δε Μπι ειδ

(επτά οποτε , νοιιε όοἰτ άοιπ1ετ οσω

ίὶό ‹:ἱε ΜΜΜ( εήσετστ.Μαίε σ.Ητι (με νοιιε

πε νοιιε ττειικιὶΙΙἱεΖ Ροἰιπ ἀ°ειιιατιτεΒε,ὁε

:με νοιιε ιιεΡετσὶὶει Ιε Π: τω, ειγειτιτ :ὶ νἰ

ι1τε επ να τογειυπιε εοτηιπιιιπ ὁ. τοι1ε 1εε

Ιιοτι1ιτιεε,νἰιιει ἴεΙοπ νοε ὁτοἱόὶε_,8ενίεΖ

εε νοίὶτε ΡτοΡτε :ΜΙ-οτι :ΩόΠάετέςσ.1ιιε,

Ροιπε π.

ΒΙεπ με ί,ααφ(ζ!ε Πεν/Ρ

Ρ[εκπε έκ εαπ ενα2εσε,

·Εί]ἐπ:/ἐ ἰα#?›· β: Μαι»,

Ωε:ακεε Ζε Μι: :οψοιιτ:1ρ!αι›ι

Η_ΜΜ-



  

τι),Μ: εεεοΝο) 29
Πε/έ εστω, 22ιιι€βέταπέε, ”· Ώ

.Ρεο,ιΈπεπωνι2 είίε εύπυια'ε `

[Λεω#8εάν” Θ· ἐεβιιἰδΐ

%)οπ Ψοίοί στΡα/ἰτε: ‹ἔ ωίπ,ιιεΐ,'

θαμεεωρ620» απαπέΖε,

Δ: πω· :οιπΜτια,Έ· επιβτπ$2ε.,

6'εύρ, ?αἱ ε» αιαΜ 24:12, φ

.Νε/ἔϊοἱϊ :οπ2εκφο,ιτΜπ2°,

Ε: Ί,οπίση:/ω υιππ> αιωήιέπε,

Νε ΕΕΠΖΨσ2Ϊ' ά· [Ψ/ω)Μπ,.

› ε Οπκέίσιμε Βἱειι κά! ώε>ε (Μαν

Ζί$εν·είΡΘέίε: Μενα `

Πε σα:: 5,4, νεπίτ άάπν12

α! [&υΙΜεφ· οἄ β: 47έτεπ!,

Μωπέ: ο” π)ι7! ίΖώε 4Έ-©

27 Ζε: 2π:βτ·.) Μια/β(

αίμα κά· Μι/εω·ωμά.

Επι· β:Μεπ2ε πωπω, ε ,

.Ζε ἐὰν) ατ?πί: ΜἔΖοιι£ίΙ) - _ | ' - |

12: επ εκανε ΪαΡΡεΙἱΙ, · '

%ε”α'αιΜιέΡ/ωΜιά. - ·" 4

) ·2.7Μεωε:7ω>:μείίε ἔπιἰε

·10έωίπο!ι-οπ Με αν”, ο;

Ο· αΙεΪἱτ Ρτε:ι),άεζ ' -,

Με, ?Με πώ), ?αἱ ε)#πά,ε, . »

19π4Ιε απ” (7- Μεωινιτ :Ι:Μυ,

)4 Ε:σταἰπηωιιιτ4τε έειιεπίτ?

7 Ο ν

 



7ἔβΝεομ υευπιιοῷ

!ζ|Σι:ι: έοΜ|ΜΜ' Ίσα; ιεπἱη

%ε/ἔι]ςιἱΜ ύψώιΜ.·

Κι:21ρί/δι Μέ ΜάΜαε,

.ΠΜ 7ιι,εκι›·ε ἰσ:-ἔἱεπ:@ΉΎοίΒ

Γαππ›·ε £οπξ[ωιπ.ε ί/.β· σού.

50Μ.ΒΕΩΑ1ΙΜΡμο5Β

Μι ΡΗΙΙοίορΒ3·: τΩὅετ8ι1εΓἱπ_ἱτΙι1ἱτέ ὁο:ε ::οιπφ

ΡΙΔὶιπ:ε ιὶο Βοϋδα:Ριι1ε ΗΜ: και »από «Με Μαιο `

δε Ρ:οί-Ροτὶτ:2 , ά:ίξΙυεΙΙοε ὶοοἰΠἔιιι: Η ε'οίΗ

πιώ: Ιιειικουκ,ικ: σοηΙΜετωπ με φα Με Με:

όο Ϊοτ:ιτιι:,ττειιι!ἰκοἰ:εε δ: ΡετΠΗΜε: , πε «τοπι

Ηεππωπκέι·π :1ιιὶΡι1ΗΪ‹: πιε:ὶτει·ιἰ!:κ εἰ: ΒΕ

:ἰτέ : ετι:ιω!ιι ι:1ι1°έ: ά·ιοί-εε Φ: α: πιοιι:Η: , ' π:

ία: κοπο: απο” Π:ιΒΠάιέ. σε εμίεΠε μομικ;

«ϊο.πωπι ςιιε Λεει Μάϊ απΒοκιάτέ , ‹Ιυἰ πιο ΒΚ:

:οττιηπἰωε δ: :σ.άιηιιο. Ιοἰω: :μια Π·ιοπιπιε

ωείὶπε , ὸιηιιεΙ νι: Μαι ραπ ό:: τεπιρε μια

άιποι:άτε |ε.πιακυι·σ,Ρατ ΙΜ-ειηιειτὶοπ τ!" εοφ:

Δ: ὰ: ?απο , πιο που” Πω ά: τοκιΠειυτ :κι

Η”. θ. με: ίσκιο τειἰΓοτι , Με εισαίἶοὶκεε ει:

εοπτρει8παπε Πω :Με πωπω! , οι: Η μιιικπτ

2;τνότε Μι.παι1Χ. 6 τμ1Ή πἱωροττε, τμ1εϊειΡο:

ιιιτοΐυμπτ 8ΒΜόδπΩΝ1οωπ1ηου φπα: Πώ
πιε πποπ:ιππΙι άεΙΜπο απ αμκ” φ:: :ε ΓιοΙπ,

εΠε Γε :Μπάκα τοιιίἱοιιιε 1ποσιιΠ::ιιτιι: Οι:

τ1:οΜΕα::€ΙΪ:.



  

  

τ.ινιιιτ ειοοιιι:.Ι ;0

ς Ι εΙοτιε Η. τοττιιιιε νοιιτ τειιοι: εε Ιω·

κ €ειεε,νοιιτ άειιιειιτετιει ιιιιιετ,8: Μια

τἱει Ροιιτ εεττειιιι κια: Ιιιγ_τεΙ-Ροιτάτε.

' Ροιιττιει νοιιετιΙΙεΒιιετ ι1ιι€Ι€11ιε εΙιοίε  

Ια άοιιΙειιτ. Ριιιε φωτιά

σ.ιιεε τιιιΓοιι Ροιιτ Ια άείειιεε άι· ωιιω

ασια 2 άιέιεε-Ιε. νοιιε ω” Μετά άε

ΡιττΙετ.Ι.οτε τε Ιιιγ άτι.Τοιιτ εε οάιιε νοιιε
παει (τα ΙΙειτιΒΙε Εεεε, Ροιιτεε ιιιι'ιΙ εΙΙ:

οττιέ άε Ια άοικειιτ άεε ΡετΠιειΙΙοτιε άε

τΙιειοτιιιιιε , δε άε ΙΙ:·18τε;ιβΙε Ιιετιιιοιιιε

άειιιιιΙΙιιι1ε : Μ:ιΙε ΙΙ ιτε άεΙεότε δε πι:

Με εμε πιο: ιιιιε ΙΙοιι Ι”οιι, ό: (με Ι°οιι

Ιειιιετιά , δ: Ιω τιιιίετειΒΙεε αΙΙΙΙΒει Ιειι

τω: Ιειιτ ιιιιιΙΡΙιτε ειιειιιι. δε Ροιιττιιιιτ

ερωτά οτι σεΙΙε ά'ετιπετιάι·ε δ6 άοογτ σε:

εΙιοΓεε, Ι°ετιιιιιγ δε Ια ΒίεΙιετιε Με στι:

ειιτειειιιέε ;ιιι άεάο.τιε , ττοιι Ισ ΡΙιιε

ίοττ δε ιι8τιιιεΙ,τιιιιε. ΙΙεΙΙ ντα” άιι:-εΙ

Ιε)ιιιΙΙιτιε Ιοτιτ-εε με ετιι:ετ Κ), Ιεε τετιιε

άε5 άενοΙΙ:τε ιιιιιΙ,ιτιατεΙ)ιέ Ρετιτε ι·ι·Ρ:ιτει

ΜΒ δε· Ι:οττιειιιιιτιοιιε Ροιιι: ειάοιιἴεἰτ :ια

ειιτιειιιειιι Ια ΐοτεε δ: Ι°ο ΙιιιιιΙΙ:τεξέ άς:

ΙΙ Γεια τετι·ιΡε,

ιε νοιιτ άοτιτιετιιγ άεε τετιπάεε ιιιιι

Ρειιεττετοιιτ μια ειιτιτιτ , 8; ἐι ?το ι1ιιε

@Με ιτε ω” ΡετΙΙιιιιάιει :Ι,είιτε ττιΙ<

Ιετε.ΒΙε Ιιοτε άε ιστοΕιοιι , άἰτεε τιιογ
η Ο ν]

  



  

. οοΝεο-ιτ οτε 1ητττοεζ

1εγοιιε Ρττε,οιιε2 Ντικ οιιΒΠε οιιεΠε ε:

@Οκ νοτττε ΡτοΓΡετττέιδε Ιε ατομο ώ

Πω ν0ειε |ὅιιιεΖ οοτετιιτε 2_ Ιε σε νεο::

Εστω Ρ;ιτΙετ, ε1ιι)ειΡτεε Ιειιτ10ττ όε·νοε'

μπειτε 'είτετ1τ άειιτευτε οτΡ ΒεΠτι ,νοι1ε

Με: είτε ττοιιττγ δ: εΠει.ιό μι: Ρεττοτι

Β€8 €Γειι1ττ10τἱώ , 86Ρι1τε εΠει1 δε εΒοί6

Ρο11τείττε Με ειπα: |εε ΡττοετΡειιικ ατε;

Η ντΠε. νου» Γεε.ι1ει οιιε Γοτ1 άστο: ε!Η

:πετ ό,ειι1ε.τιταΒε δε τΜτεΡΙι1ε οε ωτο

Ρτε σΙε εεε ΒεΠεε 311τωετ , οι1εάε με

ποτέ εμε Γοτι ΡοΙΠ`ε ειιιοἰτ. Ετ απο( ὰ

ΗΜ νο92ιτεΖ είτε Με νοιιε οτ1τ::ιτττιε εἴ».

ιιετιτεἔε , δ: τεττιι ΡΙτιε @τετ (με Ιευτε

ΡτοΡτεε μπειτε. τιε νοιιε εΙΗιοε

' τοτε ττεεττειιτεια δε Μαι ἴοττιιτιἐλεἱὶετιτ

:ι_11τετιι1εεΡετί.οπτιεε Η τΠι1Ρετεε , δε εἰε Π:

€τε.ττά ετεάτε 8: τιιιτΙ:οτΞτε: μπειτε εῷοιι

Ίενττε τ'ετοιττε ετ1ε.Π:ε δε Ρυότοιιε , ΦΠ

270115 τι Μάτ τἰε Η Μαιο; ετττεττε, δε :ετα

Βτετ1 ττεΖ 9 Ιε πε νειιΧΡοἱτπ νοιτε τε

Τοτιιιειτττ οεε ὸτ8τιὶτε2 δ: τοε8ἰἰὶτειτε,¦

-οιτε·ύοϊτε_ εΠ:ιτπ ετ1εοτ τοτε ιειτηε ει

ιιε:οΒτεοοε , 86 οιιἰ νο1180τ1τ είτε ἀε

εετοε2. εεττ α: Γοιπ εΙτοΓεε ττοΡ εστη

βτπιιττεε , Ματ ιτε ε!εε Με ντειυτ στ
Ί - Ρ

Χ:17.ετ1τ ε1τε τείιιίει. Μειτε τε νειτ›τ Μαι



ϊ.

!

  

έ; πι” ε: ε οπο)

νεαἰτ πα εοταΒΙε άε νοΗ:τε Ϊεἰἰεἰτε

εαοαα ααττε α°ειἰειαειὶε

Π! ), ει αιιεΙι1αε ααα ι1αεΓοα ΡαἰΠε ατα

ιὶεε εΙιοίεε ταοττεΙΙεε , ε1αὶ πι€τὶτε εΚεΠτε

εοπιμό Ροατ Ματ, ααεΠε ααειατὶτε αε

απο.αΧ Ροατ 8το.αάε

Ροαττει ιειταειιε νοαε ειττ1ι1ετ_, ε)αι ει1τΡο11

αοἱτ εἱε νοαε επταεΒετ άε Ια ιαεαιοἱτε εε

ΓτεΒεατεαίε ῇοαταεε, εα ΙειααεΙΙε νοαε

νεΠὶεε τὶτετ άε νοΠ::ε απαίοα , άα εσα

&ατεωεατ δε μι: εαπ αε 8ει:ιε ειε Νεα

δεαειτεατε, εαπ εἱε ),οε

απο Η.ΡΡΙααάιΠειτιέτβε τεΠοιαΠααεε εἰε

τοατ Π: ΡεαΡΙεΞΕ: Ιοτε ιι”εα1ΧΡτε[ειιε οτι

ΡΜαδεαετ , ἴεεαίὶεε ἔ Βἰεα εΠι·ε δ: αἱ

Ω:οατα άεε1οϋεια8εε εἰα Πο),> εμε νεω

εα ταΡΡοττεΙὶεε βεειαεοαΡ άΊιοιπαεατ, δε·

'Η τεΡατειτΞοα ά›είὶτε ααταατ ·Ιιοιαιαε άι:

.Βου εατεαάειι1εαηεοταπιε επεεΗεατ 0

εο.τεατ9Ετ €1α:,ιΠά ειπα :ια τΒεειττεααα»

,σα

ιταΗειι :Ια άεαι: Ο6ΓαΙε νεα επί-εεε, νομο

ΡειιΠ:εε τειΠαΠετ δ:

`8‹: Ιαιτεατε ‹Ια

·ττὶοωΡΒε, ὶεΡ

νοιιε ειχε: ε!ιατιτιε Η ΐοττααε,α)αιατ Μπι

ΐεεα Ιο25 ε1αε ΡΙαε εΠε νοαε εατεΙΪοὶτ δ:

ίααοτἱΓοΙ:ιἱε ΙΞε άεΙίσ:ε, Ια), ταετ να με:

εοιπειαετ Ι'εῇ›ετααεε

ΡεαΡΙε (Με Ρτείεατ άε

π·

Ρεα ατααετ. εεε

αα°εΠε ΡαΠΓε εΠτε,)

0161118 ΟοαΓα1ε, -

  

εαΓεαιι°ειαεε νοκ Ρειτο!εε ,



εε”__"_____·ἔ~ὶ

εσΝεω;.". οι υπκι.ο::

Ματ «με Ξειτιώε ειιιΡατειι1επτ Βοηηπε Ρτί- ε

πε κι'ειιοΙτ Ρειι οΒτεπΙ: σ:Ι'εΙΙε. νοιιΪει π

νοιιε άοικ νετήτ ἐι εοιπΡτε ιιιιεε :Μεζε

Πε-εγ εΠ:1ει Ρτεετιίετε Ϊοἱε ε1ιίεΙΙε νοιιε σ.

@Με άετωιιετε.8:ά'νο ωΠ όεἴΡὶτἐ,δε

Η νοιιε νοιιΙει εικι&εωεπιτ εοπδάετετΙει

ἱογεὁε εο11τετιτεππε11τ , ειπε Γειππιιγ δ:

Ι.ε άεΓΡΜΠτ ει:: νοιιε πω:: και: , επεσε

ω: Ροιπκε: νοιι5 Με: ειπε νουε πε Γογει

ΙιειιτειιΧ:8: Η νοιιερεΐει ω: Ι'εί'ιτεΡοἰιιτ,

Ροιπεε ειπε Ιεε @τω Ροιπ ΙείςιιεΙΙεε

_νοι:ενουε είὶὶιπὶε: π! νοιιε :Με Μπο

άόπε,νωιε πε Ροιιικ·: ὲεείὶε Βειπε Ροιιι:

··εεΠ:ε τηεί-τυ·ε οεεείἱου νοι1ε τεΡμιτε; :τή

|επιβΙε,οΜυτοπτ εμε σεβ ειπε νοιιε Ρετι

ίει ε1ιιί 12005 θα κά , νοιιε ΜίΓετε.ειιίΠ

εΙυεΙε1ιιεθ)ίε.Ε: ηι1ογ2 πε ἴεἰτεενου5 εμε

δετπι·ετ :ϊεεΡαε Βευτε Η ΞτιοΡὶιπἐττιεο1: ειι

1Εεεττε _όε εείὶενἱε, εμε νοι1ε ασκ:

ΦΠ! γ :Μ ε1ιιεΜιιε εοπΠ:ειικ:ε δε ΐεττοεεέ

πω; εΒο!εε Βιιιιπεὶυεε9νι·ιι ε1ιι›ντι Μου Ρε- /'

τἰτι11Οι11€Ι1τ ‹ὶε τετιπρε όεΗ-εὶἐϊ δ: Η1Π$ουΙτ '

Πιοτοιπε ιι·ιεθιπεε , δε εεπεοτ ν:1ι1ε!)οτι ιτε

όοίιιε αυοἰτ ΐογ πιο; εΒοίεε (Μ Εοττωπε,

δε-ςι1εΓουιπε δε" ΡυἰΠε Μάμα, Η Μ:

εε φωτ ε1ιιειιπά Βἰεπ εεΙα Γεϊοἱτ,£111ε !ε άει·

Εεε: 1οιιτ άε Ια.ν1ε ἀε Πιόιτιε ίεκοίτ ιοι.ιε

  



Ι

?βετ ω ΖοβισέΙίε| ΜΜι-ΙΙε,_

ετνι" Μεξικο: ει

· τσοκ ι:0ιτιιιιεΙτι τιιοττάε Ε”οτιιιιιε, δε Ια

Βιιι:Ιε νοΙΙ:τε τεΙιεττε , Η ιιιίοιιεε :Ποτε εΙΙε

πε νοιιε ιιιιοίτ Ροιιιτ ιιΙιιιτιάοιιτιό, 86 ι1ιιε

εΙΙε ειιΙΙι τοιιΙἱοιι-τε άετιιειιτέ· ειιτεειιιιεε

νοιιε.(ζιειτοιιιιει νοιιτάοιιειὶ άιτε,οιι .

ειπε νοιιε Η Μια :τι ιιιοιιτιιιιτ, οιι ειπε

ειι νοιιε ίιιγειτιτ εΙΙε νου: εβο.ιιάοτιιιετ

'
.

Ροιιικε.τιτ.

ΑΡ'βιτΘΙΖικ Δ·- Μάτι!

_/ϊτι ‹ @βτΙπτωτι::: ττττι·Ι[ε,

€συιπαεπίππτάβιττώετά -- ν τ ~

.τα Μιά :οπτιιιιι:ΙΙε, .

.Σετ @πιο Ίιοβετ είε βιο, ο τ ε? ι

5ωιβετ άι κατά[στα αιτι·τετε,

.$90Μιιι·σέβτιτρω ὲμα,

.Ετ τονίσει άρ2"Μά"'Β _,.

%τικά 2φωτε τι τετιι·ιτ6

.Σε διοτι· ετι4Ιέαίε Μάι.

.Ρ[οιπέέάε ι·τιζε ΜιεΙίε, 4

.8"υτώί·Φεβ” Ιεβκέψετ, -

ότι Ίιει·άτ Μικεατικ άεβο24Με)

Ετ άι· ί)ι%ιέπετα το πο·

Σα ει·ΙΙη?ετιν· τ! επτοτιιΙίει

.τοιικευι άι· ο Με·Μιά ως τ ε .

  



  

_ εοΝεοι..Α·τ. τ” ττττι.οεξ

.Ζ,οπτι,ι· τείνει· @~·έτατετά,

Ρα:: ατι τοω·τοωσ ό,αίμέίοπ

Τει/τ ιἰι°Ι$87Ιἱ7° /ιιτἱειέ/ξ>. χ

- .Ρτιἰτ?εφ με ίΊπίτιετ:

Ε»Μι όλα σωπἱωιε,

Μεί.τ εκ :Ιππέεωεπτ τἰἱΙ4ετ.τ

.9οταίατκι·ωεπή> ι·εωιιε:

.τι :τι Μια αβω·ε τι”
τ · ε

_χίωσ έπνεε ρε έοΜ1εβ78"$Με,

Μπι-τμι· Ζωικττώ/ε Ζει, _
'

,

ἔστι ο ι7ζ/ετιπε @ο ία Μια.

τ

δοΜΜΑττιιε :σε τ.Α τ>τιοειε ω;

Βοετ:ε Γε τείοιιιιετι:ιιιτ άε του τι·ιιί'ετ:ιΒΙε είτε:

Ρτείετιτ, ω: Ρειιτ οιιΒΙτετ Ιε Ρεπό. 86 Φ: ΒΙΟ:

εεττ ντιε Γοιιι1ειιωιεε οιιἰ ειιιτ 8ε τιταιιετίε ιτιτί

τιτττιετιτ Ι°εί1ιτἰτ.ΜειεΙ:ι ΡΙιιΙοίοτιιιιεΙιητ :επιδ

ίττε μι· νιιε εοι·ιι.ειιτειιΓοτι όεε μετο8ειτιι.ιεε οιιτ

Μ), ίσοι: ετιεοτεε ετιττετεε , Με: εεΠεε τιι1Ή ε.

Ρετάιιεε>οιΠΙ ιιε Γε Ρειιτ τ!ιτε ττιιἴετειΒΙε>Ρυιίτ1ιιε

Μι ντεγε τοκετό τιε μια εοτιίἱίὶετ εε ετιοίεε

ίοιηιιιτεε,οιιι ττιειιιτ1ιιειιτ άεε καμια εοτιά1:16ε

τιιιἱ ρειιιιει:ιτ τιιι:ιΙιττετ ντι είτε: Μπιτς”. Ρετ:

ειιἴεὶἔτιε οιιε τε1εΒ::ιτ τιε Γε ποΜε Ρ0ί0τ ω α:

ΒεεΙε,ιιιιε μπε Π·ιοτιιτιιε ?ΜΕ τιειιτευ:τ,ΡΙιτε τιτ

ίόττιετπ ντιε Ιεἔετε εάιιετΠτέ Γε.ττεττε : ειτε Ρετ

εοιιΓεοιιετιτ,τοιιτε Βεειιιτιιάε Εοττιιττε τι°είἱ: οπο

επιιεττι1ττιε 8ερΙειιιε άε ιιιιίετεε. 8ε 91143 Ριιιίοι1ε

ιιοίττε εποε ερτ τττιιιιι:ιττεΙΙε> πειτε άειιοτιε τιί1ιι,τ   



  

ιτνκε εεεοκυ: ε

εε: ὰ νη ειιιι:τε Μπι Γοιιιιε:ειάπ,ΠειΒΙε δ: ΕΝΩΜ

ιπ:ιπ ὰ ίαπιει15.

.ΡΧΟ5'Ε ΙΙ!.

ΤΟ ν τ εε ευενοικ :μια όἱτ(όΙἰἶἰε ε;

Μωβ Ποιιττἱεε ε!ε :οικω Ιεε νετιιιο,

είΈ Νεο νετὶτειΒΙε , δε Πε Ριιὶε Με: εμε 1:

εαπ: εἰε Με Ρτοί]μετΙτέ Νώε είὶέ ττεΙΤοιι1

εΜι1. ΜΒΜ ετιτι·ε τσακ:: Ιεε ττειιιετἄτε εΙε `

ἴο:τυιιε,ὶΙ 113· Μέσι ε1ιιὶ Ριι1Πε ττειιΜΙΙε:

δειιαΠταΒε,11γ μπε τω: Ειπε εὶοιι-Ιοὶτ ειπε

Ιε [οιιιιεπίτ εΪειιιοὶτ εΠέ ειυττεἐἴοἱέ ΡΜ:

Βειιτειικ 8: :τύποι ίοι:τυπέ : δΙ (Με ε!!ε)

νοιιε ετογει δε τει:ε2 Ροιιτ νετΙτειωε

εείξε 0ΡἱΠἰ0Π , (ΙΜ είε θιυπε Ραπ

τειι1τ, 8ε εμε Ραπ εείὶε οεεειΠοιπ νοι1ε

ΪοιιίΗίεΖ Ρείοε , νοιιε η”εΠ Ροιιι1ε2 ειπα:

τειἱΓοτι ετ:τέΒι1ετΙ:ιίειιιξε ειικεἱιοἴεε.Μειὶε

Η εε νε.ίιπ δε ἴεεΠεηοκη άε ί-εΙἱεὶτέ νοε15

Ραπ εΠηοιιιιο1τ,ίε νοιιε [Με

ίειηΒΙε άε εοτιπΒὶεἰι δε άε ε1ιιεΙε 8ιξηάε

Βὶετιε,νοι1ε ειιιε2 επ Η &ιήτίο11 δε ἱοιιἰίι

Γειι1εε.δΙ άδε εε ειιε νοι:ε ειιιει τοιιίἱοιιτε

:απο ΙεΡΙιιε εΒετ 8: Ε:: ΡΙυε Ρτεεὶεια ετι

τκε τοιχεεε νοε ἔοττιιτιεε ΡΙιιε ΐοττιιι1έεε_,

νοιιε σεβ: ὸἑυὶιἰειτιεητ εοτιίετιιέ ειπἱει· δ:

ὶπυὶοὶαΒΙει11¦ει1τ 8ει1:άέ:Ρ0ιιιιε2ι να” ειπε·

 

  



  

έ

. οοΝεο ω”. υπ ι>Βιιοε:

:απου εγω: επεσε τσιπ Ιε ττιεἰΙΙευτ,νοιιε

Ι:Μοότε 8ε Ιειιπετιτε: ‹:ἱε νοε εεΙειττιἱτεΖ 86

ωὶΓετεεΞ Ν,ειι1ει νοι15 με ει·ιεοτνοάτε

Βεπι1-Ρετε δ)·τωπεεΒι1ε , Βοπιιτιε όε Η

ΒοτιπιενΙε, τω: ειεεοπ1ΡΙ, δζ Η Ωιέε δε

εε:τιιευκ,ςιιΊΙ εΡε τεΡιιτε Η εἱοἱκε δε Γοτ

πεπιειπ όε τοιιε Ιεε !ιοιιπηεε άε τιοίὶτε

τειτ1Ρε9εΉ εΠ:οΠ επι Ρεἰηε, ε1ι:εΠε άιοίε

ει: ίετἰει νοι1ε ΡοΞτιτ Ρουτ Γεω τὶτετ2 Ο:

ίε€εΡετΓοιπιεθε οιιΒΠε ὰ εεΒ:ε Ιιευτε,δε

ΗΗΕ:Η ιοιπεε Γεε ειΕΕ4άτεε Ροιιτ ΓοΙἱεἰτε1:

1εε εοΡαεε, 8ε γ άοιπιετ ηιιεΙεΙυε ταπε

σ:Ιε.Νε Γειγει1τ Ροὶτιτ,εΉ εΠοΗ Ροίδω.ε άι:

ιειιοἱμτἴειβπτιεἰοηιπετἱεε νοιιε μ” νοἱἱτε

νΙε2νοΜε ίειππιε Η νεκτιιευ Γε 8ετ:ιτπ το·

εοωιτιεπόεε Ροιιτ δι ρικὶἱεὶτέ 8: ιποσ1ε

Ωἱε,ει1ΙιιεΙι1εΙ1ετε1ι1ἱΓετιτ αυτων: ςιιΉ είε

Ρωεεω Με νει·ωε άι: Ρετε _, Πε νοιτε εΠ:

εΠε με εοπ(-ετυεεΞ Ισ εοιπίεΠετη Μπι

@σε νορττε ΪεΙὶεἱτἐ Ραπ νετἰτειΒἱετοεητ

άΙπήπιιει·, κι νομοτ Η επιπιηέε ιὶε Μετα,

Θ: ε°εΐξοὶΒΙἰΠἑπε όε ίοιπ επι ἱουτΡοιιτ1εε

1:πωε9 σ1ιΓειΙε ἱεττε,- 8: Η ἀοιιΙειιτ ςιίεΠε

περὶ: :Η νοΠ:τε ιπΙΓειτε, δε τουτεεἴοὶε ει

[ε ε,εποτεε άε τετεηἰτ εποε, δ: :είετιιεκ

ΪεἴΡ:ἱτ, Ρουι· νοβτε :εἴΡεδὶ:, δε.ειδι1 όε

@Με Γε:ιιὶτ. @ε ἀὶτειγ-]ε άε εεε άειικ

  



ι τείΙο ι:οτιιιιιε ΙΙ Ρ0ι.1ττε. , ιισιιε 110118 εΙΙΙ-στ

  

Ι
Ι

τεινιιιι ε·εεσιιιι. Η ¦

ΟσιιΙΙιΙε νσε ετιίετιε2 ΑιιΓοιιεΙεται:ιτ σιι'ιΙ -'

εΙΙιισΙΙΙΙ:ιΙε στι ΙΪιιιιΒε σιιιΙε ίσοι, τεΙιιι- ιι

ίειιτ Ιεε νεττιιε,ειιΙΙι Ι:ιετι άε ΙειιτΡετε εό- . Ι ~

τιιεάε Ιειιτ ιιγειιΙ. Ριιιε άσσο ιιιιεΙε Ρ-Ιιιε
ε , ,

ΒτιιιιιΙ ίσιο σε ιιγετιιΙεε Ιισττιιτισε, ε εΙΙ άε

· Γε εοτιίει:ιιετΙτι νιε,σ σιτε νοιιε εΙιεε Ιιειι

τειιιι (Η νοιιε Ιε Ισειιιεπ Ι:ιιετι εοτιοΙΙΙτε)

νοιιε εΙΙιιτιε εεε εΙιοΓεε άειιι·ειιτεεε σε

Ι°οτι ιιειιτΡΙιιε εΙιετεε οσε Ισ. ω τιιεΙΙΙιε!

ΕΙΙιιγει άσσο άεΙστιιιειε εεε Ιο.τιιιεε. σε:

Ισττιιιιε πιο νοιιε εΙΙ με στι τσιπ οοιιιτει

τε,8: Ισ. ιειιιιιιείΙ:ε δ: Ι'στειΒε σε ίσοι με

ΙΙ ΒιετιιΙε , ιιιι'ιΙε ιιγειιτ με ιιττειεΙιει: Ιεε

οτιει:εε σοὶ τἰειιιιειιτ ετιι:οι: ιιΙΙει, Ρσιιτ

νοιιε άοτιιιετ ἐι ει·:ΙΙ:ε Ιιειιτε ιιιιεΙοιιε εστι

ίοΙειτιοτι, σε νοιιε Με εΓΡετετ ιιιιεΙιιιιε
εΙισΙΞε άε σου εΙ ΙΙιιάιιετιιτ. μμε Ι)ιειι

(άιίιε) οιι'εΙΙεε ΡιιιΙΙΒιιε ισιιιισιι-τε :ειπε

εΙιιΙΙ ίετιτιεε,ι:τιτ :πιτ εμε εεΙει Ιετε,πΙΙΙε Ισ

ι:ετσιιε άε νσΒιιετ. Μιιιε νσιιε Ει0ι1ιι€2

ΙιΙειι ιιι€ετ Ρσιιττειιτ ,_ ι:στιιιΙειειι ιι·ιιι τε

Ριιτειιστι εΙΙ: ιΙιιιιιιιιιέε, 86-ΙΙ τιιστι- Ιππι

ιιειιτ τι εΙΙ με ειι Ιιεπιτά. ΑΙι , :ιΙι, (άι:

εΙΙε) Ρσιιτ Ισ ιιιοιιιε ειιισιιε τισιιε ιιιισ.τιεε

οιιεΙιιιιε εΙισΙ-ε, Ριιιίσιιε νοιιε τιε άεΙ

“μια :Ια τσιπ ιΙε νσίΙτε ι:οιιιΙ.ιιιοιι.

 



  

  

οοΝεοιΑ·ι·. :Η 1>Ηιά.οξ

Μειἱε Ω: Πε Ριιἰε ρειε ἴοιιίΪΗτ νοε ἱπ1ἔ ο

Ροττιπιοε 8ε ΏιΓοΒειιΓεε Ιαπιστιτωοπε.

νοι1ε νοιιε ΡΜεικ2 δε τουτπκιπο: Η ε

Ωτει18επιει1τάσ α: ΦΠ! ιπαιπ1ιισ οικ:Ιοικ

εΒοΓε::ὶ νοΠ;τε ίεΙΜτ6 , δε ουἰ είἱἐ εεΙυγ Η

ΡοΕΕΜ&6τ110ΠτΙ1€11τ011Χ ε1ιιΉ π,:ιΙτ άε:Βειτ

επι οιιεΙουο Γοττε, απο Η ουεώτό εὶε Η

εοιπὶὶεἰου δ: άε ίσο Ωστε 2 Γο.=ιεΒε: οπο Η

Βιιὶτὶοι1 άσε ΒΜποε· α: ιπο1πάε είΈ επ

8οἱίἶειιίζ δε ωὶΪετεΒΙο. απ· οικω Π:: Πι

με τοιιτο,οιι 0η πιο Ρο ΡαεΡοωτ τουΠουτε.

Πίετ1 πωπω σοὶ' ιι,νι1 οιιὶ ει 8τεΐό τουσ. ε! ΗΛ , .

Μι 66 είὶ 1:1ά1€5τ118.15 Η σ.Βοιπε ο εΠτε Μπι

άε Με Που : νη Μπα εΠ: οΠἔΖ τειτυιτοιιέ

απ· θ. ιιοΒΙείΪο : υἰεΙὶ: Η ηεεοίΪἰτοιυ:
Ρ :_ _ ο Ί _ _

(1ι1Παιιτοπ ΡΙυε ει8ιαιΒΙσ ΦΕ νιιιτε ιικο

` - δ

που. ΙΙ ε'ε·ηττοιιικ ὲοιιι Γν11 δζ Ιειιτττο

11ο άεΐειι1Ιτ Ροἰτιτ,ε1ιιΙ [ο ὸεὶΡἱεἰΡ: άι.ι €€Ιὶ

βετ δ: :Ισ νἰυτο Βοτε ττιειτὶαἔε: ντι ειπα:

εοιπειπ ι°Γει1οἰτ Με Ε€Π1111ε ε'ειτττἰίΪεε άο

ι·Γειιοίτ Ροὶτιτ ὁ οπθιΠε, 8ε (Η: ΜΠοτ Η

ἱουγΠἐιυεε: εΙο Ϊ€εΒὶοηε ἐ :Με .Ηετξτὶετε ε

Και: σε1·ε. ΙΙ επι ει απο: ΜΙ ιι°ντι ι1ὶ
ο ν 9 π 9

εΠ Με 2ὶἴε εΓε110ἱΕΙἱ811ἐ€,τι1ε1ἱ8ὶΙ€Π :που _

η άε οι:εΙοιιο εΙοίοοε (μή ε”γ Π0ιΙΠσττει.

Β:ὶεΗΙ οΠ: ιπειι-:ΩΓό οικτ Μο ΡυίΠέ οΠ:το

`ά7ειεεοκά ει1τοιιτ,ειιιοετί Ια εοιπἱὶτὶοτι ὰ:

  

  



?-·ή..=“Ωω-«>>ε--ε ψωε· .ρε ° Δ 7 ε· ε·

1.ιντετε εεοοΝ1:: ;; :

ο Β Εοττιιιιε : οι: Η π), ει εεΙιιγ εΙιιἰ Κα. . '

ε1ιιεΙειιιε άεΐειιι]τ, ΙεδιιεΙ τοιιτεείσίε Η πε

ΡεηίεΡοὶιπ :ιιιοΞτἰιιΓεΙιιεε ὰ εε ε1ιι'ΙΙ Γεώ:

είΡτοιιιιἐ : δε Ριύ5 Π? είΈέτ :εΡΡετεειι)ἰἱ επ

εΒοττειιτ.Ετ εΓειι1:ιτιτειΒε εειυε Εἰ ε1ι.ίἰ οτα

τοιιτεε 1ειικε :ιἰΪεε>ἴ`οτ1ι:ίἱίεΠίἱΒΙεε δε στα

Κ: ίει1ε Πίι1ΒτΠ , εμε Η τουτεε-εἱιοἴεε ω:

Κατ εει11Ηπειιτ ἐι ΓΟιΙΗειἱΕ , δε εοπιιπε Πε

ὸεΠτειπὲ ΡοΙιιόΙ: ι·ιδιιπέ , ιϊείϊειιίε :ιεεοιμ

ΠιιιυεΖ δικ: τἱει1Ιειιτ ε!εί·ζο.ίΙΙε, Γοιπ ει”

Με δε τεττειεεΖ Ροιιι·Ιε ιτιοωότε εεεΜετιτ

‹1ιιἰ Ιειπ Ρειιτ ειΕτἱ11ετ : τ:ιππ Η ίειιιτ Ρειι δε:

εΙ1οΐε Ροιπ οΠ:ετ ΜΡετίεεΒοη ‹ὶε Η Βεα

τἱτιιεἰε,ὲ εειικ δω (ε Ρει1ίετ1τ Ιεε μι” Βεα

:ειυε,δε ιτιἰειικ ίοττιωε2 επ εε πιοτιάε.Επ

εὁΒὶει1ΡἐίεΖ νοι1ε ΗΜ! γ ειπ ει ε1ιιί ε)εΠ:ί- ε

ττιετοἱἐτ Βειιτειι:ε δε είὶι·ε ειτείι1ε2 :κι εἱεΙ_, .. ,

Μ! Ιειιι· είεοΙ:: εΓεΙ1ειι Η ηποίηάτε ραττίε

δε: εε διιἰ_νο9 :είὶε-εκιεοτ δε νοΠ:ι:ε Εστω

ι1ε2(Έε ιπε(τι1ε Πειι εμε νοι1ε αΡΡεΠε2.ΧΠ,εΗ ΙεΡειγε δε εειυε Η δώ γ Βειβὶ:ετη:,

δετΓγ ειτἱετι εἱε πιὶἴετειΒΙε ίΪποιτ ιεεφε

Με ετοὶά είὶττε τε!. Οοτιπιττε ε.ι1ίδ τοιιτε

εοιπἰΜοτι εΠ: Βειιτειιίε>δε τοιιτε ΐοι·πιτχε

Βόηε εὶ διά Κι Γεώ: Ροττει· ειιιεε Ρειεὶεοεε

δε θ: τεΙοιιΙἀτε_εἰε Ρέάιι:ετ. (Μέ είὶ εε!νεχ

των: Βειιτειικ ε1ι1ΊΙνουάτε,διιέά Η (ο: [σε

 

 



  

οοΝ501ΑΤ. πε ιιιιιι.οεξ

νιιε ίοιε τετιΒέ τι ὶτιιΡειτἱεπεε,ε1ιιἰ ΠΔΠ: επ:

ως ὁ: τΙ1:ιιι8ετ άΈίτσ.τ9 Ο ιὶε τ:οαιΒιετι

(12ιι·ιιεττιιιιιεε είτ ιιιεΠε εε Ρειιάε άου

εαπ: ε1ιιεΓΟι1 Ρειιτ τεειιειΠιτ ‹ὶε Γτιιιιιιιιἰ

Πε βετιιίτιιόε! (ΕκΝεο ιιιι”εΠε Γε πιοιιίττε

Βιιι-οτιιΒΙε :ι <:1ιιι επ :ι Η ιοιιιΙΒιιιεε, Η ιιε Η

Ρφτιιωετιιτ, ι°ιΧ Βιιτόετ ειε μπώ Ιοτε

ι1ιι εΠε Ιε νειιτ1οιιΠετ. Η είτ άουτ: τοπ η»

Ριιτειιτ,ι:οιτιβιειι είτ τιιιίετ:ιΒΙε Ια Βεσιτιτιι

ιτἰε άεε ειιοΓεε τιιοττεΠεε, φα τιε μι::η

άειισειιτετ τοιιΠοιιτε ειπα: αυτ: τιιιι τε

ειτίιιειιττοιιτΡοιιτ Βίειι,τιγ τιοτιιιετ Ρετ

Βιι6τ ι:οιιτειιτειιιειιτ αυτ: ιιίΠιΒε2. Ροιιτ

θα” ι:ιοτιε , ὁ ιτιπετσ.ωεε τιιοττειε άκτ

ειιε2 νοιιε ειι Ιοιιιε Η ίεΙιειτε εμε νοιιε

ειτε: ιιεό:ιτιε νοιι5- ιιιείτιιεεΞΙ°εττειιτ 8: τι

ιιοτιιτιι:ε νοιιε ττοιιΒιε Μαι 86 νοιιε εδ

ἔοτιἀ.Μειε τε νοιιε νειικ ττιοτιίττετ αι Ρειι

άι: Ρ:ιτοιεε δε ῶιιιιτιιιἱτε ιἱε τοιιτε ΪεΙιεἰτἐ.

Βιτεε πω), ἱε νοιιε Ρτἰε , γ :Μι ε1ιιειιιιιε

ετιοΐε ιιιιι νου: ἴοὶτ ΡΙιιε ι:Ιιετε εμε τοιιτ

ιιιεΒιιεε€νοιι: ιιιετείεοιιάτει ειτε που.

170115 @Με εἰὁε νοιιε ιιιείττιεε, νου: Ροβ

ίεάετε: Η ειιοΓε ειτε νοιιε τιενοιιτιτιειια

ΜεΡετσ:ιτε, 8: ε1ι1ε Ια ίοτιιιιιε ιιε νοιιε

_ Ροιιττοιτ οίτετ. Θε ειΒιι επι: τοιιτ εοΒιιοιξ

  



ιινε.ε εεεοκο.- δε

δε: @ΜΗ ΒεπΙειιάειχ πε εοπίἱίἱ:ε Ροἱητ

:Μα εΙ1οίεε Γοττωτεε,εουδάετεε σεφ, Η

Η Βεατέτικίε είἰ -Ιε Γοιιιιετεἱπ Μπι εΙε Η

:ιεπιπε εεΡειωε όε τείΓου. Πε ΗΜ ίε Ρει1τ

=οΠ:ετ δι εεΙΙ:ε τπιτυ.τε Η π,είὶ Ρ:ιε Η: ΐουιιε

:Με Βἰἔ,Ρετεε αμε σε ι1ιιΕ Πε ίεΡευτ οθ:ετ

είὶ ΡΙιιε επεΙΙει1τ δ: ΡΙιιε άὶἔτιε_, (με εε

‹1ιιἰ ίε ΡειιιοΩετ. Η εΙἙ έωιε τσιπ εεττεἰη

44ιιε Πι1ίΜιΒΙΙίτό άε Η ίοα:τιιι1ε:τιε Ραπ ει

ῷἱτετὲ εοωρτεπάτεοιι τεεειιοἱ:: Ια Βεα

τἱιιιάε, ά ουΙτι·ε εεΙιιγ £1ι1ίεΠ: Ροττέ ‹ἰε

εείὶε εεάιι:1ιιε Ϊεἰἱεἰτἐ, οιι Η @Με ςιίεΠε

¦ εΠ: νπτὶειΒ!ε,οιι Η επι ώ: ἱἔποτατιτ. ΜΙ πιο

Ιε Γε:ιάτ,(ΙυεΙΙε Εοττιιειε ΜΥ Ραπ εΠ:τε Βει19

τειιΓε επ Γιατι ειιιευΒΙε ἱ ποι:εΠεε2 Π! στι

είἰ ειΠειιτέ ωΠὶ , Η εΙὶ οτα ε1ιιΉ ετ:ιίΒιιε

άεΡετότε σε ΦΠ! Πε άουτε Ροἱτ1τ Πω πε

ΐεμια Ρετάτε. Ε: Η εουτἱιπιιεΠε σκιώ

τε··πιε Ιε ΜΠΕ Ροίτ1τ εΡαε Βειιτειικ. Μειίε :ϊ

Γειιευτιικε Ρείε:;ι Η ΦΠ!πε Βιιις!ι:ο. Ροἰτπ "

Π: ί·οιιι:ίετ άι: ι'αιιοἱτ Ρετάιιε : εε·ίεςσ. άσμα

νη Μαι ί-τεΠε 8: Ρετἰτ Βἱειπ,Ριιἱε ω:Με

ίε Ϊοικἱε Η Ρειι άε Η Ρεττεϊ'ά'Ιεε?ιιγ. ΕΕ

:Γειιισ.πιτεΒε , οιιτεε «με νοι:3 ΐςειιιεπ ά::

νουε-ιεεΠπεε,νοιιωιμει απο:Ρἰιιίἱειπε

:ειἱΓοιιε 86 άεωοιιΩτωοιπ,φά νουε ί·-οιιε

ει:οΙ::ο «μεΠωσ εΠ:Μπιο:ςι:Πε;Οε ΕΙΪζβ .

 

.έ
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οοΝεο:.Ατ. υε τ>Η11.οε.

τ©ΕΕειί11ς1ιι€ΙαΕοττΗΙτε ίεΙΙοΙ:έ ΡτετιιΙ 511

μι: Ι:μ1ιοττάι1 σοτΕε, νοιιε .πο Ροι1ιισ:ε

άοτα: άοιιτετ «μια 1ι οιπ το9οΙΙ άΈΙΙε φιά

οπο Ισε2τἰτιιεΙο, αμκ: τοιιτ Ιο 8ε:επ6: Ι1Μ112.Ιτι

Ρετ Ια πωπω τοιπΙσο επι .οΙΙστο. Μειίείἰ 1

παω α:πιιοιπε Μου οιιε ΡΙιΙΙΙΙ ιιτ8 στα εει:- '

άπό 1ε ΗΙ1ίέΙ εΙο Ια ΙσεωΙ:ικΙο Που Ιωά

πι€ι1τΡ:πΙε Π1οττ:ειί118 οικω Ρε: Ιππα

£ουΡ ώ: Ρείικ:ε δ: ποιπωσιε , εοπιιποιπ:

νοιιε Ρευτ @ΙΙα νΙο τοιπΙπο ΙιευτειιΧ , Με

ε1ιι€ΙΙΒ ΠΙΝ: ι1ενοιι5Ρωτ Ειπε π1ΙΩτεμ
ΜΗ Ι

Ραπ Με 1111.

ΟΕΜ] ?αφ Μ·Μφοτω·ιιοίτ ο _

Β,Ίσιε έι=ωεωε αβιασί=> ο

..Η ]κιΤ«ε Ίνα/τ απών·

?πε Μωβ»Ζε @τά ,

3: %ἱί/ἐἔπτσίσ άι· β€[Μ Ι _

@αν μείμε Μ0%Μές218 Ισαιώς _

;'ϊβις Μια/Ιβ τε|3εωέτ ; Τ - Ν ' ῖ ο
ἐἶ©°#ΜΙ αρπσάφ/Μα·. γ. .ρ - 11οιιπε ἔιὐἔἔἱ2εΪἐά Τομέ; _

·@£ἰε _/οπων·ε άι· ω!φοβα η _'

β€ΜΒΙΙάί8, £ηοιυβωθορι -' . ο

Με” 14%»ά·/ΜΜο Ι

__4.μβ

  



*____-υΡ__ε

ιινκεεεεοκυξ 3;

Με· ία Με δε· ία Με·

Νεβ:α!και ?Με φίί!έκιέ?έ[Γε,

Μ”Μιά:Ύεσία· ττιἰκεο·

Επ|πεκ είε τεκφ: ?Μέ σε.

%!ἑ_βτοέε ε” είε ει·

ΞβεπτβΜέβιτ /ε/ἐἐ ε,

Ρε 7|ιείειιώιΞ[ώωεκ :η

θα είε 1ίε/?πε ἰεωεἱ:/Μ /ε.

%ΖΜπέκι είωιε/έιετεωσκε

.Τε δ: ή· Ίσιε σίκωεωτε,

.Με : εΒί·οέ:· 2ε/ε71:ίεΜεΙ1!

.Με Ίσιε παω ἔἱεπι άσε,

%έβέι ὰ ί,κέη είε: Μ·πΙ:;

· Ε! είσαι πε έστω· ί,οιι2τ·αζζε,

Ν]Μ πιεπ.εεεε Δία Μωβ,

.Ζε 2εω|υψε π] ί,υπιέ:.

_/ί/ίπ με εβεζποιι: [Έεζ

@εε :πε/Πε ασεπ· πε :,ε7?οππε

ΒΕΊων Ζε: εἱεια εητα·εΌ

%ε ία πιο·ΜΜΜ υπφαΐ!Μια:

$οΜ.υειΑν.υκοεΩ

νοΙεὶ ἄεΓοτΜ8ἱ8 δε ΡΙιιε Ρεεεωιητεε :ειἱἴοω

Ροιι:Ρετίιιεὸε:ὶ Βοεεε ειιι'1!πεί:ειι.ικΒεπι1εοι1Ρ

ρ

οιΡΡετε: Ιεε ι:ΙεΙιεΙΐεε, ε1ιιἰ ω: (σε: Βοκικιεσ , :η /

επ Ιεεειι·ξ:Ι ά'εΠεε ωείπιεε, ὸ'ει1:ειιι: εμε Ιε;ροίι`

Μαι: πω άειι1ειιτ Ροὶιπ μ” !ιοπιπιε έε



ή_-

Έ:οο Νε οι.Ατ. οι: υετιοε.
Βἱ€ιι:Μ ευ καμιά άιι Ροπσ:ΙΙΙουτ , ὸ°αιιαωτ φπα:

Π! Ιοε ;μ.τεΙο,ΙΙ επ εΙοι11οπτει1ετε: έΙΙΙοε ά1ΠτΙ

Βικ,€1Ιε8 ηιι1τεοπτΙωτ τικιΙΡαε , δ£ πε ρειωωπ

ττοΓΡείΙ-επ όεΓνοέιΠιιιττε Ωω ημιιιιιτΙτ Ι`νιι

όι:ε άεωτ.ΝΙ Ρ:ιτεΙΙΙ:ιτκιιτ Με ΡΙο:κε μεα:Ιειι- ·

ίεε)άβιιιτειιαϊ εμε α· ‹1ιι'εΙΙι:ε στι: (Μ: ΡΙειΙΩιπτ δε·

&οπ1ιιΙ: εΙΙ: Ι:: ΡΙοΡιτ (Με ΡΙεττοε , ποπ €Ι€8

Ιιοπωπε. ΝΙ άι: ταΙκΕ Ισ. Ιππικό πΙΙσε:ιιιτέ/ιΙ€5 .

:Ι1:ιι11Ρε ι1οι1 ΡΙιιε ‹1ιιε ι:οΙΙε άεε Ποια ου άσε

οίΙοέΙΙεε)ι1ιιΙ ΙΕ:: ἔι ιΙεΙ€ιἶὶετ Ια νοιιΕ ‹Ιο Πισω

π1ε : Ιοἱτιτ ο:111'ΙΙΕπιιι: Ρειι μπι· ι:οιιτετιπτ πετα

το. δοπιπιε,τοι.ι: α: ς1ι1Ιω: μια :Πιο Ρτομε

σποτ ιποΙὶτε)πι”‹:Π μπω: ΓοιιΙισ.ιτειΒΙο. τ:οτιππε

(1ι1εικιτ1τό ‹:Ιε ιτκιιΒΙοε επτἱιιιε,ὸ'ειιιτπκιτ Ψι'ο11Ιοε

εσ.άωΙτε ΡΙΩΙΙ:οΙΙΡετΙειιτ πυιτΙε:τε>οι: μι: Μπάσ
ΙΙ:Ι0 κὶε ΙΙουυτΙετηιιε μι: @Μη ΠΙΙΙΙθδ ΡοΙΙΙοιΙε.

εοπιιτιε :ιυίΙἰ)τιοπιΙ›κ (Μ: ΓιιγιιΔιιε δε νειΙειε: Ιοί

ε1ιιαΙε ερωτιε Ι:οιπε 8: νι:ττικ:ιικ , εεε Ι::ΙΙοε ειπε
Ιιτει ΙΙοτιτ £Ιε Ιειιτρτομε, δε ω: Ι€ε Ροιιι1οιιε :ε

Ρατει· ε(Ιιτ εΙο πιω ΒΙεηε.ΙΪε.ι12ι: :ειἔε ε°εΙΙ ΗΜ:

τοπ δ!. ιιοΙΙ::: Ότα:ειτοπ.ιμάε τεεΙπετσΙιο: ΙΙ εκειᾶε
π1οιπ Ια εΙιοΓ:ε επετΙειιτε5,8ε :ιε8ΙΙΒετ εα1ιιΙΙΙ

ιιοικ ει όοιπιό εΙ‹: ΡτοΡτε, ΙΙ;2.ιιοΙτ ΠΙ Ια. άτοιέΙ:ε·:

Βο.Ι[οη, ι1ιιΙ είΙ .νιισΡε.τεοΙΙο σΙο ΙΈΙ-ΕπΙτ εΙΙιι1ιι,

ὶιιΪιιΙΕ επι εοτΡε εΙο ΓΙιοπικιν: , αν» ττ1ομιι είε Ια

ΡιιοΙΙε,ΡειτΙο ΒστιεΠεε: ‹:Ιο Ι'ΙΜεΙΙοδϊ, ΙΙ ό): ΕειΙδΙτ

€πιΒΙειΙ:Ιε ἐι ΠΙε:11.

. Ρ1ιοει: π.

ΜΑη Ρι1Ιεςιι1ε Ισ κακάο (Ισ απο

Ιε.ΙΙ-ο115 εριππιεικό ὁ. πωπω:: με:
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την:: εεερΝιιΪ 38

εε ειι νοιιε, Η πιο &ιιιΒιε :1ιι'Η θ:: Βο:ι

:Με Με: :Πεγ ειι ειικιιιτ :ιο ΡΙιιε ΐο::5 δε:

Ρι1ἱίἱἔι:ι5.Ο: Πω άοιιε, Ρ:εΓιιΡΡοΓοιι: :με

Με Βιετιεεἰε :ο::ιμιε ιιε Γοιι: τι): εει:ιιιε

εΙυεε :η ::ει.ιιίι:οι:εεηιή 2ι1εω ειι απ,

ου :με νοιιε ΡιιιίΠει ω: τοιιίιου:ε

:ιο:ιι::ιε: νοί::εε)οιι του: ιειι νει: δ: ώ

ίιό.ε:έ: :1ιιιιιε ίοιτ ε:ιοίε νι1ε δ: ε1ε ΡειιΞ

Ι.εε :ιεΙιεΠεε ω: εΠεε εΠ:ιιιιεεε ου Ροιιι:

:ειιίοιι είε εειιι): :μι Ιεε Ροίἶεειε , ου Ροκ:

εΙἱεε-ιιιεΠιιεε2@ εΙΝε ιτιειΠειι:, οι: :ιε

ἱἶοτιιιειίἱἱἴ, οιινιιε ·:1ιια:ιτι:ε ει: Δεω(-ω

_:οιιε εοιιιΡ:α:ιε2ε1ιιι εε::ε.ἰ:ιε:ιιειιτ (εεε:

ΡΙιιε ΒεειιιΧεϊ.άεΓΡειιει:ε :ΡΗ εει::ιε:,&ια- `

τω: εμε ΓειιΙει:1€0 εΠ; εε ιιἰ :ειιεὶ Πιοι:ι

Με οάιειιΧ,δε ι:: ΗΒε:ει.Ιι:ε Ιε θά: ιΠιιΡετε.

Ο: ει· :μι ν:: .Με ειε Γνιι ὁ. Γειιι::ε , ιιε Γε

1ειιΠείειιιιειί5Ροπεάετ ό°αυειιτι Ροιιι· πιώ;

ιοιι:ε.ΡωιΙά:ει>ΙΙ (Με πω: είι:ι::ιε:8ε Εύα:

εεε :Με :ιειιιε:ε, :ΙΜ 11008 ειβωιόοιιιιαι:,

δε ι1οιιε ίιιγειι:, 91120:: ιιοιιε νουΙοιιε ε

::ε:εε: ΙΙΒετο.Ιιτέ2 ε: πιο: ό)ο: δ: τΓ:ιι·εςετιι:

:ΡΜ γ :ι ει: ιτιο:ιειε, εί:οι: επ 1ιΡυιπο.Π

εε :Ντι ίειιΙ , 1εεειιι::εε ιι”ε:ι ίετοιειι:- Πε

με Ρειιιιι:εε δ: ιιιόιεε:ι:5 Ξ Ι..α νοὶι: εστε

:ειιιιετ:ιεΐ: Ρευτ Με εί::ε οι17ει:1ε Ρ1εΠωιε

του: ειιίεαιεΙε.ΜεΞε Ιε: :ιεΙιεΠ”εε ω: μι:: -

1)ϋ

7 ·7έέ



  
*Μή

οοΝεο:ΑΤ. τ:: :εποε-Σ

"απ “Με εο:υιουυΙοιιέσε ἔι Ι:::ειυεουΡέ

ίὶυου άΙυΙΙόσε δε Ι:Ρει:έο:: δ: ετιεο: Η εο

Ι:: ε1:ΙιΙ:€11Ε , ΙΙ :& υ:σείω:::· :1υ'οΙΙοε :ευ

:Ιευ:‹;ου:Ιἑ. Ρειυυ:εε δε ιυΙά:::.ΒΙεε, :Ισί

:1υεΙε :Πω Π: ΐου:ά:Ρει·:Ιοε.Ο (με Ρε::

:οε 8εν:υ:ιεε ίου: :Ιουε Ια :ὶεΙιεΙΙἶ:ε , ουσ

ΡΙυβευτε τι:: Ρευιιευτ πω:: του:εε,:η ε:

ΙΙ:::: ΡοίΙΙ::Ιέσε :Ι°υυ‹:υι:,ίἐιυε ΙεΙΙΙ:::Ισε αυ

τ:::ε υεεεΙΙΙ:::ιικ. Μπἱε :Ι Ι'αι:Ιυειιτυ:ε Ια

@σΙ::υάου: :Ιω Ρί:::οείΡ:ε::Ιουίθε :πάτο

Ι:: γώ:: δ: Ιω :Ι::Ιεδτε , ω:: :οΙΙο Ιυου: ΙΙ

γ α Ι:: π:: Ιου): :1υογ:Ιε ίΙυΒιιΙΙ:τ: ουὶ ΡΜ

Ϊο,ε°οΙΙ: Ισ. ΙυτυΙε:::, β: ε::ΙΙο Ιυευἱο:: ε:: .

Επσμ: :Ιεε Ρἰεττεε δ: πο:: με :Με Βου:

1:ισε:8: :ο ιυ”εβοι1:κ εο:ουπο ο:: Ιω μι::

ταυτο.άιυΙ:ε:. (Μ: :1ιφεΙΙοείΙΙα εΙποί:: ὰ

ι1υ: :ΙοϊειΙΙΙει:ιτ Ιε :υο.υυ::υο:ι:όε Πωσ, Ισ.

::ου;Ρου:Ιοιι 8εσουίο:ιόΈΙοιπ :Με πιει::
: Β:ι·:ε,:1υἰΡυἰΙΪΙ: :Με ειυεσ ::υίο:ι ::ουυόο

ΙσεΙΙ::, άΙν:ιο:ιατυ:ο ΜΒΜ:: δ: :αΙίουυο.

ΒΙεΠείἱιὶε εου:ου: ου:: Ι:: ΡΙ::::οε Ρ::

::Ιουί:τε εγω:: το.υτΡει: Ιει8:ευ:ε ό:: ΒΙου

Ιου: Βιέ:ου:,οιι:: Ρ:: Ιου: νεπἱετέ δ: :ΙΙ

Β:Ιυό:ίου, ουσΙ:1υι: Ρ:ιΕΕΙ6 άε Ισειιυτό,οΙΙε8

πιο :υο:Ι:ευτ Ρε:: Ροιι:τει:ιτ :Ι'οί:::: Ρ:ΙΓέσε

8εςΙΙΙ::ιόεε θ.: νου: υ,εΙ:ειυε :Ιου ει:: :ε

ΓΡεόΙ: :ΙονοίΙ;::: :::σεΙΙέ::: ιπιτυ:ε .Μι Μου:



ιινκε 8ΕοοΝο; 39

Ε . 1:έ άσε εΙΙ:ιτπΡε νου; ΡΙειΙΡε οΙΙεεΡοϋτε1ι1ογ

:ΙοπΞ(‹ΙΙΙΣΙε) Ν'εΙΙ:- αμε- ντιε ΙκΙ-Ιο Επιτ

τΙο ό”νπ ασε- ΒεΙ οιιυτει€ε2Νοι1επουε κβ

Ιοι17ΙΓοτ18 Μοτο :Ισ νοΙτ Ια πω: Βοικια: δ:

ττειτκιιιΙΙΙο , δε πω” τε8ειττΙοτιε ειπα εά

π1ΙτετΙοι1 Ια εἰεΙ,Ισ ΙοΙε1Ι,8εΙαΙιιπε:Μειἱε

ιιογ (όΙ&-εΙΙο ) ςι1εΙ:1ιιΙνσε επ εεε εΙ1ο

Εεε νοιιε του.ιεΙκ εΙΙε 2 ΟΙΕ:2 νοιιε Μαη

νοιιε οποτΒικτΙΙΙΙ: δ: ΒΙοτΙΙΙοι: άι: Ια Βαψ

τέ ά'ΙεοΙΙοε3ΠΙόΙεε-ωογ,νοιιε Ρεπε:ινοιιε

ΜεΡτἱππευετε άε1ΙΙιιε:ΐεε Μακρη Ι'είΙέ

Ρ:οάιι-ΙΙΈ:ι νοιιε εΙε Ιπ·:ιιικ ἔτιιἰέΙ:ε 3 Ραπ·

ε1ιιογ νοιιε Ι:ιΙΙΙΙ·:2 νοιιε ειΙΙΙΙΙ ΗΜ; εΙσ νεύ

ικ: Ιογο,δε :με νοι1ε Γεττ οΙ,οιηΙστοιΙΙετ Ιω

Ι:Ιοηε εΙΙται:8ετε :ι11·ΙΙιτι1 Με: νοΙϊκο Ιστο

ΡτεεΞ Ιειτ1ειΙεΙει ΐου:ιωε πε Ροιπτει Βήτα:

«με εεε εΙιοΓεε ΓοίτηενοΙΈκε , @Πάει πιει

:ιπε ε :αυτ εΠοΙ8Πέσε εΙο γινω. Η σίὶ Μπι

κατ” φα Με ίτιιΙ61ε εΙε Ισ. απτο ΓοιπΡαπ

Ια 11οιιττΙΝ1τ€ άοε εΙιοΓέε ακιἰτηἐεε:Μαἰε Η

α:Ιει νοιιε ΐιιΙΙΙτ @αἱ νοι:ε οΙὶε Ιε ΒεΓοὶη,

δε εΙοιπΙΙ ΙΙ1Ι·ΙΙτ :ΜΙΒ ἐ Νειτιιι·ο : ΙΙ π:: θα

Ρώπα «με νοι1ε νοιιε ττιιι1ειΙΙΙΙε2 Ρου.ιτ

ειιιοΙκ Η 8τειιπάο ειέΙΙικ:ικε άσε εΙιοΠτε

‹Ιε ί-ο;τι1ι1ο: Οι: εΙο μια 8ε ὁ::ΜΜΜ επ

απο πατατα: ΙΕ εοιποπτσ,6είΙνουε Ια ναι
` Ι Ι) Η]
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Ι

Ι
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οοΝ$ο1.4°τ. »ε υιιι-ι.οεξ Ι

1-2 ςΙ1Μ·8ετ δ; ΙΙηΡ-οττιιπετ ό( (ΒοΓεε ΙΙΙ

ΡετΙΙιιοε, α: (μι γ Με (Ισ ττοΡ,οιι Ι” (στο

11ι1ΙΙΙΙάΙε;οι1 :1ι1Π10ΙΜ Ιιιγ Μπι ΙΙιΙ(ΙΙ(ιικ

8((Ι(ΙΡΙΔΙΙΙιητ. Μακ 5 Γιιιιοιπιιτε: ΡωΓε

(ακου: (μια: (ο ΙοΙτ κ4ικΙ(1ιιο (ΙΙοίο (Ισ

Ικρυ,(Ι(Πτε Ι3Ιι:Π Ρ:ιτέ5 δ( ειιοΙΙ: τ1οπιβτο

(Ισ Ι:οΙΙ(ε τοΙ:Ικε δ( 8τ:ιτι(Ιε: (1ιωιπΙτέ ‹Ιε

:Ι(ΙΙ:ειτκ1ιΒΙοε. @οι ἐι ωογ, έΙΙγει

(μισή Βαιιιτέ €πι εεε εΙ·Ιοί(ε (μιί1:::ίΙ(αιΙΙΙ1

Ιμ8(ηι1Ι Ρ-Ι:ιΙΙ(:ίοΙεταγ ΡΙιιΡεοίΕ τω”Ραπ

Ια ττιειτἱετε (Ιοιπ εΙΙοε Καμπ ΐ:ΙΙόΙεε , 011.

Ροιπ ΙΪωΙιΙΙΙτΙε (Ισ Ι,οιιιΙτία, (1ιι(Ροι1τ

α:Ιιιγ (1ΙΙΙΙ08 Ροττετει. ΕΠΙ( Ι3Ιει1 ΙΙιΙιιγ δ(
9.ι1οίτ οικω Ι(›γ να:: Ιοι18ικ: Πάτα: οιΙΙΙιοιπ

:Με ἔι νοίΙτε: ΓετιιΙ(ε, (εΙει νουε ουκ-ΙΙ

ΙΙιΙτε Ιποιι(ειικ9 ΙΙ (ΙΙ €€Π2.ΙΙ1 ςικ-ΙΙ) τοΙΙ(ε

8(ιιε ΙΙππνΙ(Ι(ιυ: 8( 111:ΙΙ(ο11(ΙΙΕΙ0Π11ε2,

(με ( (ΙΙ νικ (Ι1ειι·8ε ττεΚΡετσι(κυβ 86
(Ιοιπωει8οειΒΙε Ρόιιτ Ισ. ι11ειΙΙΙοι1, δ( ΙΒΝ:

ετιπετοΙε (ΙΙΙ τι·ωΙΙΙτο : ιτι:ιΙε ειι1ΙΙΙ εΙΙΙσ Ωω;

Βοηε (Ισ ΒΙσι1 δ( νετειι(ιικ,Ροιιτ(μπογ νοιι

Ιο2-νοιιε (σωμα Ρετιτη νοε Ι›Ι(υε δ(

Ωω( νοίἰτεΙ:ι Ισοιπέ (Ι'ειιιττι17 Ξ νοι1ε νο

γο: άστα: ((Ιει η'είΙτο (Ισ νοε βΙση5 , (μια

νοιιε (ΙΗιτκ:2 δ: καμπ” νοΙΙ:τε Μαι : 8:

ΙΙ :ο (εε (Ιιοίςε ΙΙ Ν), σ. :Ιου (Ισ Ι;κειυ. (με



“με..,_..__.`,-με___.._ 44444

_ :ιν1ιεεεεοιπιιι_ 4ο

Ϊοιι :ιοιιιε :ιείιτει·, Ροιι::1ιιον οιι :Ξωτι

;ί':ετε Γοιι :ιε ιεε·Εετ:ιτε, ο-ιι ίε Ροιιτ:ο. Γεω

ι:εΠοιιι: ό:: ιεε ::ιιοι:2 Οι: ε”ι1είο:ιτ Εεεε::

·:ιετιει:ιι:ε:_εεΙιτ ιιενοιιειιτι ο:τε ι Με:. (ιι .

εεε εε ειι1ιε.ειιιει:1ιιε Ρε:ξεότιοτι οι:: Ιον,

νοιι6 Δο1τωΙ1 Βιετι Μια: :ι'εί':ειι: οιιιτ
: . Ρ . ο

εινοιιε εοιιιιιιε 5°ιΙειτοιτ νοίι::ε 2 Ε: ιεε
)

ο· ·ειιοίεε τι:: ίσο: με Ρ:ιίεεε Ροιιτ εΡ::ε ετι

` .τ:ε_νοε ιιειιειιεε:-Μ::ιε Ροιι:εε :με νοιιε

»Με :πιει είιιιιιεεε ε!ενειειι:, νοιιε ιεε εεε:

.ινοιιιιι παει: Ρατιιιν νοε :ιειιείἶεε . τι::
:ιείι:ει νοιιε :ιοτιε :ιε1τι :ο:τιιιιε, Ροι1: ετι ι

:Με 6 @από εεε 2 Βιειι εεττ:: ειιοΓε ὰ

-ιιιοιι ι:ιιιιι,:ιιίτιιιεε νιιε 8::ιτι:ιε ειιιοιι:ιέ

εε ειιειίιε: 1: ιιεεεΠιτε δει'ιιιειι€ετιεε , ό:

ιΙνοιιε:ιι:τιιι·ε.τοιιτ :οι :εοοιιτε τ Ροιιτεε

:με Ροκ: εοτιίετιιε: _ ΒεευεοιιΡ :ιε :Η

ειιεΠεε>8ε ει:ιιιιιτιιΠ:ετ Βεει.ιιεοιιΡ :ιε Βιέε,

Η νοιιε Ειιιι: :ιε Πιι:ιε. Ε: είι: του: εε::ειι:ι

:με εειιι: Η. οιιτ-τιεεειΙιτε :ιε Ριιιιιευτε

ειιοἴεε , ε1ι.ιι ειι ΡοΠεειειι: Βε:ιιιεοιιΡ ; ο:

1εε σ.ιι:τεε επι εοιπ:αιτε τι°οιιτ ίετιιΙτε ει::

-:ιειι, «μι ΐ:Ξειιειιτ ιιιεΓιι το: ιειιτ ειιοιι :ιαπ

::::Ρειι:εε :Ιω :ιεΕΕιιιΙτ.ιι. οποτε , δε :ιοιι -

Ρετ ιο. ἴιιΡετιιιιιτἐ :ιεΙειι: εοτιιιοιτιίε.Ν°ε.- -

πιει: νοιιε.:ιοιιε :ιε νοιιε; ιιιείιιιεε επεσε

ειτε;
«
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βοΝεοιΑτ. οι υιπ1ιοε:

Μαη :ΙΜ νοιιε ΓοΙτ ΡτοΡτε, ε1ιιΊΙ νοιιε τα

ΜΙΒ: εΙκα:Ιιει: εΙΙΙΙειιτε , δ: :τι εΙιοΪεε εΙιι

' κοιιτ εΠουΒωθοε εΙο νοιιε 2 Ι.”οπΙτε άσε

εΙιοΓεετΙΙ-ΙΙΙΙ εοηίὶιε δε ΙΙ εΒιετ18έ, εμε

Ι,οπι 82070 α:ΙΙ ειιπΙιπκιΙ ι:1ιιΙ ι:ΙΙ όΙι1Ιτι Ρετ Ισ

πιστΙτε δε Ικτιε1·Ια·: ό:: Ια καποια , ειιιοΙτ ο

ΡΙΩΙοιι ιΙε ιίεΙΙτε Αγ οτιιό,ιη οι: ΡοιιιισΙΙ:

:Με ΙΙΙιιίΙτέ , Πα η)οίΙ μι: ΙΜουγίΓεπεο

ὰ ΡοίΙΕΙΙΙου άσε εΙιοΙεεΙπωΙωέεεΞ Ι.08 ?

πικαπ ειιΙΙιπειιιΧ Ε: εοπτετιτευτ ιΙ.ε α: ε1ιιΙΙΙε

οιπ ὸεΡτορτο :Ι ειυε: δε νοιΙε ειιιττεε @ί

8ετΙε τπιογεει ‹Ιο Ι°ἰτιτεΙΙεέὶ, εΙΙ:εε ίἱττοΙοΙΔ

Ιεε ἐ Μαι, νοιιε νουΙεΖ εΙοεοτεεδε απ·

ΜΙΒ: νοΙΙτ€ ΙΙ επεΙΙειπε τυπικο :Ια εΙιο

Εεε νΙΙεε δε ‹Ιο Ρει1,8επε: νοιιε ειΡΡει:εοι:ε:

με ὁεΙ°Ιοὶυτε ε1ιιονοι:ε ΕειΙ&ε8 ε?ι- νοΗ:το

έτεατοιιι·, ΦΠ ε· νοι.ιΙιι :με Ιεε Ιιοιπππε

διτΡειίΙΞΠε:ητ 8: Ι··ιιίΐΕπιτ ΡΙιιε εκεεΙΙε:ιε

(με τοιιτεε Ιοε εΙτοΓεε τεττε:ΙΈτεε,8επεαητ

:αποψε ν_οι1ε ειΙσΙσειἱΠἔΖ νοΙΙ:ε εΙἱἔηἰτἐ

ΙΙ:ι1ε Ιεε τ:ΙιοΙοε ΡΙιιε _Βειίτεε δ: ΜΙΙττισε.

δΙ Ισ Νεο είΙ ΡΙυε τεεΙειι:: φα εοΙιιγ «Ια

τ.1υσ:ΙΙΙ ΜΙ τεΡΩτἐ ζωη, φωτιά νοιιε Ια

8ει εμε Με ΡΙιιε νΙΙ::ε εΙιοΙΙ:ε ‹Ιυ ιτιοικΙο

ίο:ιτ νοε βουχ Ρο.: νοίΙτο Ιυ8ειπποηι:

Φεβ11εενειεε γοιιε ΓωιΙ:»εω::τα ὰ κά:
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· ει-ν-ιι-.ε 8ΒοοΝο. 4:

Ιεε εΙιείεε. εΜειίε ΙΙ ιι”εΡε με Ιιοι·ε ‹Ιε Επο

Ροε.Ο:ιτ τεΙΙε εΙΙΙει εοωΙΜοτι εΙε Ιει Πατα

τε ΙειιπιειΙοε, εμε Ιοτε ίειιΙεπιετιτ εμΈΙΙε

ί:: εο8τιοΙΙΙ,εΙΙ' εΡε ΡΙιιε όΙει1ε δζ ΡΙιιε ε::

εεΙΙεκπε εμε τοιιτεε εΙιοΙεε: δ: Ιοτε επί

ΙΙεμ'εΙΙε με. Ρτιε Ισ. εο8ηοΙΙΙο.ι1εε εΙ)εΙΙε

πιεΙΙπε, εΙΙ, είΙ: πιοΙτκΙτε εμε Ιεε ΙσεΙΙ:εε ΙΙ:

τειίΐοι·ιωιΒΙεε.Οιιτ ΙεεΒείΙεε οτ1ΕΡειτ ιππα

τε εΙε Πε Πε εο8ιποΙΙΙ:τε Ροίτιτ : μεΙε εεΙα

ΕτοεετΙε πω: Ι10ι11ι11ε8 εΙε νΙεε δ: εΙ.”ντιε

;ι1ειιιιειΙΓεΙιειΙ›Ιτιιεὶε. ντεμπειπτ σεΙΙ: ετ

τειιτ είε 8τε.ι1εΙ., δε ‹μΙ εοτι1ΡτειπΙ βακι

ΔεοιιΕ› τΙε εΙιοΙ”εε, ‹Ιε €τοΙτε εμε Ι'οτι ΡιιΙΙ

[ε εΙΙτε Με 8: εΙεεοτε ά'οττιεττιειπε δε:

εΙιοθε εΙΙ::ιτιεεε.Μο.Ιε εεΙο. σε Ρειπ εΙΙι·ε.

εειι·ΙΙ ε1ιιεΙειιιε εΙιοίε είΙ ΙσεΙΙε και ‹Ιε Ιογ,

1ικιΙε [κιτ-εε ‹μὶΙι17 ε:ΙΙ: :ιΡΡοί.ε 86 ιΙοτιτ εΙ

Ιε εΙΙ:Ρειτέε, εε Ρετεωευτ δ! οτιπεττιειπ

εΙΙ Ιοὶετι Ιοιιἔ: δ: ΡτΙΙΙ::ΜεΙε Ια εΙιοΐε εμί·

επ είε εοιτι1επτε δεῖ αιεΙιεε, εΙὶ τοιιίἱουτε

ΙειΙεΙε δ: εΙεπιειιτε ΐειΙΙε δ: βτεΙε.Ε.ε ‹μειτιε

ἑιιπογ Ιε ω: μπε με ειι1ο11ετ εμε εεΙο.

Γε άοΙι1ε ι·ιοιπιτιετ Ι›ἰεη , ‹μὶ Με :Ι εε

Ιιιγ ‹μἰ Ιε ΡοίΙεόε. διιΙε Ιε ωειπευτ2νοιιε

με εεΓΡοιιότει ‹με Που. Ο: ΙΙ είξτοιιι:

εεπτεμ ε1ιιεΙεε:ΙεΙιεΙΙεε ω: ΙΒιιιεκπεε:

_ν

Ι
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Ι ‹

ἔοκ4εοτ._-.ατ:_υε-ι>αιιοεΪ Ι

ΙΟΙ( ‹Ιοααέ Ικ.ια(οαΡ ό( ααΙΙἑιαα: ἑ. (σα:

(1αΙ Ιεε αυτ ΡοίΙΙ(Ιαοε. ()ατΙεε πι(&Ιαιαε,Ροατ(ε ααΪΙε νοαάτοΙ(αι ειιοΙτ , δ( ΙΙΙΙΙΙΙ8ε(›αι1οέτσα: απ” (Ιε·ΙΆατταγ, ι1°(ΙΗιαεατ Ι

θα( («Με Η ἔσω ό( Μου δ( Μαη Ι·ιεΙΒΙΙεε, Ι

αἱ στα ειιτι:=.ΙΙό δ( ΡφΙΙ(ιΙεατ ΡΙαε 8τε.α- Ι

Ξ; αα(απαέ _(Ι”οτ , (Ι°ειτ8(ατ δ: παπα.

(ΙιφΙἐ·ε Ρτο(Ιειιίξεε. (ΙΜ (Π: αιαΙ-ε (1α”ΙΙε

τι:ειαειΙΙΙΙ:ατ δ( ταοΙ(ΙΙ:εατ στα:: ι1αΙσα στα:

Ρ(›ατ Ισια· εατεεΙαπ Ιοια·ε Νεα: 8(6°οατΙ

εΙια(ΙεΙειιτε (Ιε:ΙΡοαΙΙΙοε: δ( νοι1ε αποί- ;
μπε αΙείΙοε ὲ(εΙΙ‹: Μια( ειΠΙΙ8έ αγ ταοαα- Ι

(έ (Ια (Ιαιπ8:ι·,αα(Ροαι· νοε τΙ(ΙΜΙσε: οΙΙ

Ι

· ίΙ_νοαε ΜΜΜ:: Ι-οατΙετ (Ισ: ((ΙΙο Νηπια

αμΡοΙαΙα δ( (ΙείΙΙτιιέ ό( Εοα5 απομ:αε, _ '

νοαε αΙα(εΙαπίε2 ΙΙΙ;κεαιεατ νοΙΙ:το εΙα:- -

1ηΙα,Ιξιαε (παπα (Ιω νοΙΙ(ιιτε δ( ΙΒΙΙΒεαε. ἱΙ

Ν';:ΙΙ:-(αΡαε άοαε απ:: ΜΙΚ: Ι)©ειτΙτα‹Ι€

κ

(:οαΡ Ια (Ι(ΙΙ(ΠΙτε, Η Γοα α( μα( ΡΙαέ ( 31'

οΙΙτ€ (α ΓςατστέΐοαεΙαί (1αοΙΏτι(οΙααι(ΐ

ΠΙΜΙοαεαΙτιαςΙιο_Ι 9· ' Α 'Ι Ι 4.

δ( να( 8ταα(Ιε Ι(ΙΙ(Ιτέ,(1ιιε εΙ°ειι1οΙτ Ιοε:Ια

Ώ

Ριο ΕΙΜἔ!Ιἶ·`

Ι

  



 

ιιινιιιτ ειεεοι:υζ

ΗΕ:ιτειι:: /ε/ζι·:/ε ρ·εωίετ·,

:Με ί):ικ 4202: :οι4ιπωιειε .

17:ή· :οπτεπτει· ιἰιιβιιιἴἔ,

:Με Ζε τα:: εκεί: μονωε,

Ν,4Μιτ ”οιιωπικεβακιβά,

_ Σε:: πω: οιείι:ε:βιιέ&Μά, ·

:Με εκ·/ἑ[ειιιι#>μβά ·

11%βεί@από ειδεί!ε εκπιίβι::

22 αιωιφεω· τω: ετιιιωςζε,

1'εωρεά· ει: Ρ:οτεειε :έωιέε,

Ν,47:01:€οι4ι1ε?ε Μινιακέε

Π:: :Μάχα α'ε [τι Ψεπεἰεεἔε.

Ο:: π,Ψβιτροπ:ΦεβαηεΜ

Φνικει:ζ:ιτικ2ΐζιιιιιέψΜεπ:.

1ε/διπωε είιοέτετε:ιεκε

Μπεζεεε/ει:: ιιτἐιεῇπιτιειικ,

@ι εβοπ Ζε εοσιτιεττετε,

Ε: ἰ¦ἔΐ 24 Μάι· Ί:ει·:ία:ε. : Ι

Ο:: νιωθει°ιω>τιβιε Ζε.: Με::

Ποτε: επεσα· Ζε.: ΊωιἱΙΡ4ιιΒσμ ”

Ο» κ,αι::ι_ε Με:: ρε[Ρι ε:: τ.ΡΘΡο7έ κιμε: ιΉιτηΧει·,

_Ροι;Μ :Με εεε/ε ωμά

· _/ίΠ:ιτιιιι:/ε :οκιωιτι οι .
- ή 'Πο τ1,42ιο2Σ σωμι·Ζει·

ΐζ12ε ειιτ:τ·ε ει: έ; επετειιετ·, . `

:Θε τσεΡ8,ε[ε|κτε%75,ά, αιίατωε:, _ | ›

° ” Ι) νι

μ.
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_δ οΝεοωΛέ ώ ε Με Ι11':086.

ζώ' εί8[813 τεἱπιἰπ· Ζόε σπα.

επί/ΙΙΜπι/ιι ίερ·εωίεκ

.Σ'αιω,σετΖω πωπἱεη

.εΐέί :νι/Ι Ταφ σίε/ἑ σο/υπ·

.Ζν:Ιππ·ιικ φα· |ερίαΙπ·,

ΞΙ'Ι7ο2π ίε/?:2-τήακάιι

Ν,ι:/;Ιτεω”@αν παω? ·

.Νεα/Ι ὲ .Πἱεωμε :οαιψατείί Ι

)57Μπεβετίεβι2 απ Ήά/Ι

Μετά Ζ>4Ρἐ4π£εΦοπΜοἱΙῇ·

.Β,επ ακοή »Με Β·πιπκά·,

Ε!ΜΜ»ΜΜΕ

ΒιιΙ ”:στωπε ε7?τε τηάί>Μ&Ισ.-.

Μωβ· ως/δωωωεκφεό·ίύ·

29ρωπέετ ΊΙοιώιτ οπωάτ

.Μ 2εΝ·ε,σ· ?αἱ -Ι)ω· “Μέ

Μές·[πι ”Μπεπ· απασβέ ›

.ΖεΙυνεωἱεη @ν [εε τἱ:ἐι·Πἐ:-· -

Ι . @με σ[Μ218Μ με·:πέβεβ Κ

 

  

8οΜΜ-Αικε οι ΜΒ

Μςοεε 91,

1·εεεΙτοίεε φύ ειάι1επειιιε ω: ωείεΙ·ιευεΙεε.

Μ κωΡΙιωτ επεσε: σ:Ι'2.11211τ:ιεέε,88 ιι1κι·:ιτυεΙἱ0τἔΕ

,_ ΡοέωΙοεΙσοπε,πε ίοπιμείου: ε:ΠαιΒΙοε. τομ·

ω Με (σετ Με σΙΙΒιιΞκι α ΡήΕΙΓεωι:οε,ΈτεεΙΙεε ΒαΙο

Β μια τΙ:[089,22Εφάι1-9ι1°€ΙΙ0811οικΜ1ί:ΈΦΩΦΗ:

 

Ιλ ε



Ξιν1ιε €εΞ-8.Με3. Θ.

«Πε Ιει1ι· νεττιι ΙΙ:: Ιεε επεσε, Με ΓειιΙεπιεκπ πι:

Ιεε εοφ 8ε με: Ιεε ΒΙεηε εοφοιεΙε. Οστεο

ΡΙΠε,Ιει1τΙπ1Ι›εεὶΙΙΙτέ Π: ιπειεΙίεΠε επ εε , εμε

μι: ΙεεΙΙεε ειιιΙ πι: Ρει1ε.ειτιΡείεΙιεκ εεε εμεΙ

ιμ'νιι ΜτΙ: σ.ιιτε.:ιτ·ιΙε-ΡοιιιιοΙτ μεμε) εοππιπε

ΙΙ ε!! ει με να ε.ιιττε. εε εμ'ΙΙ Ρ:ε›ι1ιιε μι· εκπι

ΒΙεε. Σε. πιείπιε εοπεΙιιίίοο £ε μια ΙΞΙτε εε

αμε μετα Ι:Ιειιε ιΙε μαπα, ΙείἱμεΙε , ε°ΙΙε

σ.ιιογετιτ επι (ΒΧ εμεΙεμε Μαι επιτυ.ιτεΙ δε Ρεο

μ;ε , πε Γε Ιειιτ:οιε:ιτ Ιεπιπαιε Βοίΐεάε: μι·

πιείεΙιειετεε 8ειιε. 8οπιαιε, εε εμΙ είε :πετα

τεΙΙεπιειπ Ισοπ,εΙΙ:&ιιε εε «μΙ με είΙ Ρ:ιτ:Ιειι
'Ι

Ιἱε:Ξ00ι11επεΙεινεττι1Ι-αΙεΙε νεπιιεια , Ια πινε

Βιμε Ιε πιεΙΙεΙετι, 868. πιεΙε Ιεε τΙεΙιεΙΙ-εε πε

ίση: Ροἰιπ Ι'Ιιοικιωε τΙεΙτε ,ριττετιεΙυ εμ'εΙΙεε

με εεΙΙ:τεΞεκιεκιτΡσΙπτ Γοπ ειιιο.:Ιεε.8τ ε.ΙιιΠ ὁεε

· αυτια» Ι:Ιειιε ιΙε Ιοετιωε, είὶμεΙε ΙΙ ειΡΡεπ με

`Ι;:_ίειιιιει:εΙπι ΒΙεπι κιει>ει11: εοπΓιίΙει:.

Β Κ!) ε: και·.

ΙΜ-Αἰε @με άσε1εΙΙΙιε άεε ιπ28ΙΙΙαιτε;

εΙΙέιιΙΕΙΞε 8: ΡιιΙΠεεεεε,εΙοτιτ νο11ε

. ΕάΙτεε ΙΙ Βι·εΐεΙεο.ε , δε εεε εο%11ευεΖωο

‹μεε επι εΙεΙ ἑι ίοτεε άεΙεΙΙο.η8εε , δ: εμε

ενοιιε τεΡιιτε2 εΠτεΙε Ιδιιιιετειμ ΕΝΠ,

Ι8οο::α:ιε τμεΙΙε άοΙτ εί)ετε Ιει.ντε.γεεΙΙ

ετιἰτε , δε εμεΙΙε Ια ντεγε ΡιΙΙΙΙΙιπεε 2 θα:

ΙΙ εΙΙεε [σου άεεετιιεεε ε; νο Ιιόιτιε ηπεί- -

- εΙυ;ιπτ δ: εΙεπιειιιιειΙΓε νΙε ,
- ε_ ____.._Μ .Ι _..__..Μ _ .. Μ:



π

!ιδοΝέο·ι.Ατζ Με 1·ιιιιοε;

52τηιπε5 νοωἰεε ἀυΜ011τ8ἱΒεΙΡειιι1611Ε

Μπιτ ί-ειἰι·ο άε πκ:ι1τττοε 2 δ: ε1ικ:Ιε «Μυ

€σεΡειιιιουτ :ιΡΡΟττ€:τ τειιιτ άε τιιγοεε,δε

:Πε ἀσιτιιτιει8ω 911€ ασια ε7;ιΈη ?ποστ

@ποστ ὸ°.ιιιειηςοἔε2 Ια α” εοττειἰτιειτιοιπ

φαΐ νοι1Ϊ Μ8ηοτει Ροιτιι: @με ιποἶ αετ

μειειαε τι ηοιπτ άε'Η'τό ά':1Βο1ιτΙει Ρι:1Βει

α: Ω‹›ηἴωΜτο,ε1ι1ὶ εΡεοὶτ νη εοιππιωσε

ιτκ:ιπ εὶο ΙΗσειπέ,Ροιιτ Ιοε ὶΠωΙοκιεεε δω

£οιπί`ι1Ιε δέ Ιει1τ ειττο8Μπ:ο.Ειτ Ροι1τ εείὶ‹:

111σί-πκ οεεείἱοιπ ειιιοΜπ: ειιιΡεωιωάτ ε):

εετωὶπέ δξ ὶεττό 11οτ5 Φ: Ια εἰτέ Ν: Παπ

(Η Κογ. Ε: Π ‹1ιιεΙ‹1ιιε- ἴοὶε (εοπιιτιο Η 'Κ

4ιττἰυεΡει1 Γοιιι1ει1τ)ΐεε όἰΒι1ἱτ€2 δε Ριάί; ›

Επιεεε ίοτιτ ἀοτ11ώ€8 αυτ; ἔσω εὶε Μαι:

Ίιι,7 πώ επ «Με αυτα: εΕιο(ε £1ι1ἰΡΙειἱΓ© ·

οιι ε181°εε, Ποσο Η Βοπτέ εἱο α:ιυ: :ΙΜ 4:11 3 ” Α'

Γεε;ιιειπτ Μαη νδ:: 2 Οι: Με νεττιιε ίοιι€ -

Ίπροοτοτ8ετουστετ Ιἑε άζετνζτε23δε Ια άί

€τιἰτεΖ πρ τετιτ16ητ Ρζ:Μει ύεϊειτ Ρ]ιιε βο- -

:ΩοτειΒΙ:.Μἐἱὲ ε1ι.ιοΠε οίἱ_εείἔ:ο βεΠε Ριιίβ

ί:4.μεε 8ζ/:ἔιἱτΙ1οτἱτέ ε1τέςθοιιε όεϋπιτέ;;ε ›

'ῇἐἶΣόῇΠἀΩΙἐῇνὸμε ΡωΙω 6·τεω€·α‹ε8 .

η ειπἰιμαιπ) (1ι1ΠοΠτ αεκ ἐ (ΙΜ νοι1ε νοιι- -

Ϊι:2 τοΠάτ:τδε εοιἱπὶτιειιιὲἰετΞ (ΣΕ Η ετι

μ·εδ,εε (οιιτἰ2 νοι18 επ ν0γὶ€Ζ·ν11ο @οἱ Π:

“!ουΙιιΠ: ειιπὶΒυετ άτοίόϊδ6 Ρ11Μ10€Φω: .
4 -- .. "μ .<-..

  



 

.τ.ιν1ίεεεοοΝε?'

Ια ειιιττεε,νοι1ε ΡοιτττἱοΖ-νοιιε 88.τι:1δ21: άι:

τἱτεΞ Μαἱε εοοδόοτει.τ1τ ίέιιι0τοειιι: Ισ:

· εοτΡε> γ ει Η ε!ιοΓε ΡΙι1ε άεΒΠε δ61υθτιτκε

ε1ικΠιοιτιιτιο , ιεςικ:Ι ποπ με &ιιΙειπέτ

ΪεΠὅωΕΙὶοιι ά,ντιε ιτιοικΜ, πιτιἱε Φωτ Ια

ωοτίζιτο άε οτε Ρετέτε εηὶιπειιιἔε, ς]ιιΙ Π:

τοιιΙειιτ 8: τωιρ«:·ιπ μι· τοιιτ, Ραπ Βίειι

πω: ό: Ειπε π1οιιτίτε Ετ ευ ‹1ιιεΙΙε Ιά

τε μια Μαιο :ΜΜΕ ότοίέΈ δε Με: :Ισ

'ΡιιὶΠΞιΠεε ω: ντι ειιιττο, Η α: π,έθ Γεω::

πηειίτ ετι·ί-οιι οοι·Ρε, οιι Βὶοτι επι άιοίΒε

ΗΜ Παοκ εΠιΣῦτιτ1οἱ11ὁτεε εμε Μ: έοι·Ρε,

ς1ιιΠοιπ !ι:ε ά6ε άι: Η ΐοτιιιτ1€9ΑιιοΖ νο9 _

-ὸοιιι: Ρ0ι1ι1οἱτ άε εοιιπιιυιτιεὶετ,ὲ Γε(Ρ:ϊκ

11ιιζοί'ε Πάω δζ μοῦ:: νοι:ε ε1ιιΉ ΚΜ:

Ντιπ νοίἰ:κ ΡιιὶΠἔιιιεε ό.ο άοΠ:οιιτικτ να: 2.- ›

πιο Βίαια ε1Γεωο 8εω 'ιι ἐε: όε ταἰΓου,
ε Π'. Υ

°εἱείσιπ ταρω δ: άε Η ττειιιε1ιιὶΙἱ1τό·-2 Η ε·

ἶειιτ:ντι τγεωπεεΔεε;εωε α; ρεϊίϊ12ιάρϊτ άΦ

εΡοιιιιοἰτ ε0Ι1ἔὶειἱτ1ὁτἔἔΡὶ1ΐ Ηπα: όε- τ6'6;- Ι

Ήιεϊ1τε ,·νΜ1σπτωνΗ1Βτε άέ ΜΥ

εεωφεί οΠοΙέτ ΩςΜ:σει€ες άΕ-Ιι1χ ω ξ·

]!Ρἰτε.τειι:ε,¦ὁἐε1ιιἰ μυοἱἔζς6ηἰ€ἰτἐ Η εω;;.

?Μαίε α: θα επί νειἰη.εε:` Η Γι: ετφι18:οηΒέ

Ίαγ τιπ:Γπιεε ‹ὶο Ϊεε άεπιτε Η Ηη€ιιερ ὰ Ια

‹ὲ:το.οΙ·ιειευ πε2 όιιΤ3αϊο.ή @ΜΚ ΕφσὲιἄὶΕιε#

ῇςοὶῇἔειἰίἔπιτ ει:ζτιίΠέΗΜσέπει€ε άνέ Γε να:

  



οδιάοτ.: ιι ο ι·ιτιτ.-οέΙ

Ι @ΜΒ οοΙει ιι·ιοΓιτιο ε1ιιο Ιο Τγττιιι τοΡιιτοἰτ

η ττιειτιοτο εΙο £ι οτιισ.ιιΙιτό. Μαιο τμ: Ροιιτ

τιιιοΙστιπ··Ειιτο ΙΙ. ντι ειπα, ε1ιιοΙιιγ τιιοΓττιο .

ι

τ
Ι

  

Ι:

Ι :ιο ΡιιίΠο οτιοοτ ΓοιιΙΒΙτ εΙο οτιοΙοίι2Νοιιε

° ειιιοτιε Ιου ειιιο Βιιίισ:ιε,ιιιιι :Ποτε ε011ΙΙ2ι1

Ι @σε ιΙο τι.τοτ ίοε ΙιοΙΙ:οε, το: ἑι Ια Πτι Ιτιγ

Ι ΙΙ τικό-Μο οιιέ.Ροτ ΗοτειιΙοε. Βο8ιιΙιιε ειγεΐτ

; :τε ΡΙιιίἱοιιτε θειτ:α8ιτιοΙε ττΓοιιτιτοτε,

· Ιοε πιτ: ειιικ τοτε ιΜ:ιτε ΙΙ 61: Βίου τοΙΙ ει

Ρτοε ΡτΙτι: 86 οτιοΙιαιίτιό τ” τιιοΙΙιιο.Ροτι
“ Ια νοτιε τΙοιιο αμε Ια ΡιιΙΙΙΙέεο οπο: εισά

Ι Θάνο μη: οιτοτοοι: εΙἐὸτοΙτ ‹ἴντι οικι·ο,

Ι δι: τΙο.Ιειο1ιτοΙΙο ντι έιιιττο μια: ιτίοι: οτιιιοτε

Ιιιγ,ΐοιτ σιιτοΙοιιο οΙιοΙο ε1τιΙ ν:ιΙΙΙο,.8ε εΙο

τ) τι Φωτ Ιοτι όοτιτοΐειΙτο οοιιιΡτο2 Ετ άΙειιι5.

ο αει: , Η Ιοε όιεοΙτοι 86 ΡιιΙΙΙ5οοε ε.ιιοΙοτιτ ο

ι ι1ιτ οΙου.ο Ιστό ειιιτ Ιοιιτ τοϋ: ΡτοΡτο6ο οπτι

7 τοΙ,Ι;ιιτιειΙε οΙΙοε Με Ιοτοιοττοτιιιοε τη Ροίδ

ΙΙ:άόοε Ρειι:Ιοε ιτιοίοΙιειτιο. απ Ιοε οΙιο(οε

τ «τοι Γοτιτοοιιττώτοο Β: οΕΡοΠτοεΓντιο ἐ
Ι ΙΙειιττο τιο Γοτιοι.ιιιοτιτ ντιΙτ τη άοιιιοιττοτ

ΙοιιΓοτιιΙιΙο; Ι):τιττατιτ οιιοτρει:ιιτο τιο Ροι1ΙΙ:

[ουΙΙΙΙτ κ1ι.ιοΙοπΙτοΙοε οιιτ (ο τοΕιιι8τιοτιτ:

Ι 1 . 18: οοτιττειτΙοτιτ,ίο Ρι1ΙΙΙοτιταΙτεττιβΙοτ. οτ

Ε τ . οίτιιιιτ εΙειΙτ 8: ττι:ιτιιίοΙΙ:ο ετιιοΙο ΡΙτιε Ιβιτ

ιιοτιτΙορ Π1€ΓςΙιειτι8 τΙοτι11ο11τΙοε εΙιετιιτο;,

ι ή Μ;; ΦΙ0τ:ιε οσιιοΙιιτο τ.1ιτ'οΙΙοε ιι”οτιτ οτι:
` ..ο..Μ.. .»..:; .ζ_·_σ

7τέ__·--τή



_."?_______

ι;ινιιι επεοιτε; λε·

εποε Βοτιτέ εΙ'εΙΙεε πιεΗτιεε τι), εΙε Με:

τιατυτεεΡι1Ιεε1ιϊεΙΙεε Γε ΙεΙΙΙετιτ εΙΙ:τε &

ΐοιιΙΙΙειιε εΙετιιει1τετ απο Ιεε ιιιείεΙιετιε.

(Σε ‹με Ι”οτι Ραπ ειιεοτ εΙΙτε·δε ιιι8ετ ει
” › εεε τε.ΙΙΙοτι :Ιεε εΙοτιε ιΙε τοττιιιιε, εμτ Ιου::

ε. ΡΙιιε ΡιοόΙΒαΙεπιειιτ δε :μια ‹Ι°ευειιτεζ‹ἔε

εΙειΙιοτιάετιεεδε εΙε ΙΙιΡετΙΙιιΙεό , ΡοΙΙε

ιΙε2 Ρετ ειπα ‹μΙ ΐοιπΙεε ΡΙειε νἰεὶειυε. δε

εΙΙ;εΧΙΙε εΙε ιι18ετ(εε τι:ιε ίετιιΙ:Ιε) δε ιι'ετι

ε › Ραπ Ι'ο11 άουΙπετ : @ε εείἰυγ Ιἑ. τι::

·.ικ·

Ιοίε τοπ τοΙειιΙΙ:ε οιιΙ Με τοτεε , δε Ι°ει1- ε

πε εΠ:τε εΔτο1τ εμΙ τι Ι°ιιεΙ‹Ι:εΙΪ°ε. εοιιιιιιε

Ια. ιιιιιίἱεμε , Με εεΙ:τε.Ιτι εμ°εΙΙε Με: '

Ι°Ιιοιιιττιεπιιιίἱεἱετι,Ιε ιιιεεΙεεΙτιε Ιε Με

άεεμ ι Ιει.τΙ1ετοΕΙεκμε Ιε.1:ΙιεΕ01:ΙεΙεπε Υ

Ρουτεε εμε Η ι·ιετιιτε εΙε εΙισ.ει1τιε εΙιο

Γε2 Με εε εμΙΙιιγ είε εΙε [στο τε ,ι δε ιιε

τε μια:: τικΙΙετ ειιιεε-εΙεε ε89-:ειε εστι

ετεἱτεε εΙ.Γει. τιποτε : τιιειΙε εΙ,εΙΙε ττιεΙΙιιε

ε: Ιεσ.ιιιιΙτ δε ε'είΙ;τειι€ε εΙεε εΙιοΪεε εμί

Με), Γοτιτ εάιιετΓεε δε οΡΡοΓκεε. Εεε

τἰεΙιεΠ`εε τιε Ρειιιιετιτ ειι @μια εΙιι
ωοιιεΙε εοιιττεΙτιάτε ΙΙιείετιειΒΙε ειπώ

α: , τι), Ιε ΡιιΙΙΙειτιεε πε Ροιιττει ΙεττιεΙε. ·
ΙειΙτε ειιε/εεΙΙιιγ-Ιἐ ΓοΙτ ττιεΙίεεε εΙε με· _ Ι

· ι·τιείπιε λ εμε ΙεενοΙιιΡτει τετάετιτιειιτ

Ι εε δε ε;ιττοτε εΙε εΙιεΙ11εε_δεΙΙειιε



  

  

7. έοΝεο1.Λτ. υε'1>Η11.οε:

ΐο1ι1Μεε. Ετ1εε ἀἱἔυὶπο; ε1ιιΙ ίοητ ΓΙΟΙΙ:

:πέστε δε εοιπτίΒυέω ουκ νὶεὶειικ 8: ηπα(

-ι:Ιιεπε, πε 168 ιτι1άεειτ Ρ:ιε Ιευ!::τηειπ ἐπ

-ό_έ8Πεε εΐισεΠοε , ιτω.ίε ΡΙυΒ:οίΕ Ιεε μι·

ΒΠέτ ὰ Εοιπ νοοὶτ Ρετ τσιπ ιοὶι. Ε: ιὶ`οιὶ

·ΡεοεοάοεοΙω Ισ Ν: γοιιε (Με), νοιιε αιι

-ττεε ωοττε12 νοιιε νοιιε ΡΙΩί!έι ά'εμΡά

3ο: Με εἰιοἴαἐ Ρετποιτιε Βια δ‹Σ ίι11Ρ1:0-·

.1ποε. Ε: !ΗΐεόΕΙΕιποιιΜο εὶιι τοι1£·€ὅ

Δπτπὶτο :ὶ Η νεται αμε νου: ΙουωιτττὶΒυ_ο2,

-Β°οὑ Παω: :Ισα εοΠε :ἰεἱκΙΪο,ε:Πε Ρωτ

` ΐειιπσο , δε @Ρα εΠ8τπτέ πε Γε Ρ6ιιιιειι:

ΔΗΜ ποιωτιετ. δε Ισ Π11°Ξ[Π16 ΡειιΙτ οι: εό- -

εΙιπο εἱε τοιπεε 1εε πιατα £Ι10ί·::8 ώ: ίοΕ

¦ Μπα Ψήπτ-άοξι18:τιτ οίὶτε ει] ειιιπ:τικ·ιιτ

όεδτέω , ι·ΓείΒιιπε 3εεΠοε 2ι16ι111έπτ1€11Ε

'1Βο11ιι€ε α|ε Ιου: ικιτιιτςεοπτωσ Π εΓτ πμ -

' άΜ.οθε, Ριιἰε κ1ι:'οΠεε Με ία εοιτιιυιιηὶε

Παω: ἰοιιυεἱε πω; Βοιπ , Π)! Μ: τεΠόεητ

φαω: Η ιΠεὶΙΙειιτε ε1ιιΠοε Ροίἶεάεπτ,8ε επ

·_011τ1:ὶοιι›#ίἱἐηςε,

!·- -` ΡοεΜε `νμ

,0κάπά η)?=ζ@εἴβοη·ειιι·,

' δοσπἔἱεπ άι· ωκια,έσιἰυΜΜάἐη

ζώ;Ω εκῇι (σπειρτ·

  



 

1.1νπε εεοοκο:

|/οκή?βτσεΜέε@σε .

Ἀ0$09:·επιιεκ ίε[>ιι μια: :να

άεκ:1@»ι:>, Ο· 7ιιέζι Ίάο··

“αφ :ταΡΜ:2επ: :ζε έπη
· (

· Ροκ: ε[βιωπβπ Μπιε.

@έπ:·/2· ρεπίτρ::ριο:ιίίσ

.Β)Μωί,·/Μΐ πιστ:ήτβ:ιβετε,

24ώ: έ/επ%·/δτωσ:· ·

.Επσο:·απΡ:κέ σίι>Ρωικα·σ.

29Ίάιἰ/ε ωχ:: ΦεπσίΙ4,

Κὲῇοἱἄ3κ,|7αβε·,/ἐπ$ 47728, `

Ε:τω:ώρα :·ΐβικέιι,

.Μπ:/αίκε Φπε/ἐιι/ε ίσκιο. '

%ιΙνεια:1 ἔἱεπ/απ:/ἑ έοπίοίψ

Ξ/Μ·@μσἰεββΟπωλ `

Σεπ: ς/ἔἔε`ι[πιετι , π] Ί|οπίού

_/Σιιττωσπ1·εκβιέπε £οΜ27ΐ4%

7οαπ·ώ2: ἰ! εοπωιοἱ:

.Ζε:(ζωι: :τι σ&εωΣιησε, ·

Ε: Ζε: ρεαΡίε:έξοπωετκοιι3

Μι:: Σε: έωεἔ σἰ8/ἐΡϋἱθΖϊϋίθΦ -

@ναἰἐ Ψιδιω ωα:έκμπίτΜου·

1,/ίτινοτεχ/Έικι ἐερι ευπάεθ

Σε: ι2Ι4!785 μεΊωίιἰ απ/ὁἱτ·

Δ· .τοἰειῇιωαπἰἰἰβ :ΜΜΜ

έσω: ἐ?ήία (ζταΜ)4Ρσί0%0°

- ΕΜΔ: εοιιίειι:· ώις:ιππά,

Ψ'



· οοικο-ι..ατ.ιιιτ τ>τιτιιοδζ - Ι

έ!:στα ἰ.ἑ με ἰπ/Ι·οἱει'οτη° ]

Ιἰυττἱἔίο Μισο /,αππά.

- 2ίπεβαΟπερα: ικεἰΙΙεω·

.Ροιιι· ατού Μπιτ ΙΈ'ωΡίτο, ·

Ι/ίίπ:[επιβ/ε ?Με ία Μπάστια· · Ι

Ετό:72α/11ιήβιτέΙ ήοΡέ76.. ' (

_ίατι2υτιτέκεχω»τα Ι

11%·βΜΜΜ έφτα/το·

62· Νο7οπ , σ κε·βοπτρω·

.Ζε αστακό· έ: Μαἰ/ἔιἱτε. ν

γ @Με τ7ΙΙι·τικέο κοτωεωτέ

_Ρετι/τΡ[Μβιιτο ιἰε πιο/έκτο,

%,Ύπο εκπεικο στιωπτἔ
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ΐοττοττιοτιάειιτιο τρτοττιΙοτοττιοτιτ Ροι·,Ιοε ο···

τοιτε Ιιτιιττοε άτιτιοΙοίοι.ιοΙο οΙΙο οΙΙ-τετι€έο:·

: ίοοοτι:Ιοτιιοιιτ , Ρετ Ια (ΜΒΜ ι:Ιοε τισιτιοτιε οί:Ι Ι τ1ιτοΙΙοε οΙΙοιτοΙΙ Ροτιπ άιιιιιΙ8τιέο:ττοτοοττιοτιτ,

Ρ:ιτΙιι νειτΙοτέ τΙοε τιιοοιιτε , μι: ΙοίοιτοΙΙοε άι

11οΙ8ΡουΡΙο8 ἰιιἔοιπ ότιιοτίοι·ιιοτιτ ‹Γντιο -τιιοΕ

πιο τ:Ι·ιοίο : ειικιττοττιοιιτ , Ρετ Ια Βτοίι1οτέάο ία

όιιτέο,εμ1ι πιο ροττιιοτ.φ.ίοΙΙο [ο ΡοτΡοτιιο. Ρετ:

πιοτιΙϊτο €111οΙοε 8οτιονοττιιοια πο Γ:: όοΙιιοτιτ:

ΡοΙτιτ Ι:ιοοιι1οουΡ ει.τοττιιοτιτοτΡουτ ντι: 8ΙΡΙΝ

ίἱΙοεοτο 6ο Γτιι.ιοΙο , (με τι'οτιΒοτιοΙτο €111Ιν21ο

ν:ιΙτιο 3.1°τοετιι1εο έε στου” άο8 Ιιοττ·ιττιοε , τΙο

Β<1μοΙΙο Με δι1εο8 ΞΙο.ιιιοτις άπο οίΙοτειιομ
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Ι.Ιν1ιΕ8Εο0Ν11.·ἰοἰκιτ ςιιεΙ'σ.ω‹: οΙΙειτιτ ἱττιπποττεΙΙ€ ¦ άΙΙΙοιιΙτο

άιι.::ο:Ρε , να εΙκτεΙιω: Η εΙειτωιπο €8 ωειιι28ε

πι:: ἐι τιοπιοΙιειΙοἱτ :οικω αΙιοίεε κττεΙΙ:::.

-άωπ 8'ςι1Γιιιτ ι1ι1ΈΙΙΒ Μι Δε» Δε εοωπιιιπ “εε

καιει: εΙοἱτε τεττι€τιπο.

Ρειοεε ν:τ.

/ νΟι:ειτιοΐωοε ( τΙΙε-Ιε:1Ιοϊ5) Ιζ:ιικ2

Μαι :με Ι,επτΙ:ίτίου εΙ8 Ια £0Ωι10ἱτἱ

Ισ Με εΙΙοῶε ωοετοΙΙΙ:ε Μι με ε11 Μ:

Υ ; πιογ ΒσεωεουΡ ‹:Ιε ριιὶίΙῖιπεε. ΜΒΜ ἱ'ο.γ

ΒἱΔΦπ εΙιετεΙιέ: δ: ό::ΙΙΙέ ι:Ι'ειιιοΙτ ωομι1

δ: πιπἰετε όείειίι·οφιοΙςιιε εΙιοίἔ, ειΗΕ1.

σ:1ιιεΙει καπ σε νΜΙΙΙΙΙ: ιιπισττεΒε Ωω ε

ΙΙ:τε α:Χει·οέο.ντεγιη επ: ( ἀἰτ- €ΙΙσ)Ιει απο·

ΜΜΜ εΙο Ια 8Ιοἰτο, δ; Ια ι·αΡιιτ:ιτΙοτι εΙ”ιη

.ιιοΙτίξτιη δ: ρτοΗτέ Ξι Ιε. τοΡυΙσΙἱσςιις

εΙὶ Μαι πιο εΙποΓε (ΙΜ ρου: ι·ςι1πττι:ε

ό: πάτε; εΙ (η νη ἔσω! εἴρτἱτ δ: «Ια

Ισοιππ πατατα. Μαὶε αποτο π'οίΙ-σε

[Με Η. €111εΒΜ: Ια όςτηίει:ο ΡετΗ:άΙοτι

ά: Ισ. νεττιι. Σεπ 00Ι16ΕΙΩ!ε2 σοτιπΙ::Ιεπ ει:

ΙΙ:: 8Ιοίτε Η ι:Ιϊ νεΙηςσΙοβΙΙο , δε άε: ισοτί

το οΙΙ:€Ι1τΙι1ἔ. Το11τ Η: ι:ΙτειιΙτ :Ισ Ιει απο

(εοτιπτιε νοιτε @πιω μι· Ιεε Μωσα

ΒτειεΙ6ε εΙ'.Α ΙΙ:τοΙοεςωπ'οΙΙ ε1ιι”νη ΡοίτιόΙ.·,

:ιι οίΒειι·:Ι ει: 8τειιιά αίμα εΙιι τ:ΙεΙ. (ΒΚ ὰ

ὸ1το , φα: Η ου πετ ι:οπίσηι: Ια τω

 



 

οοΝεο1.Ατ. »ο Μπακ”.

ΞΗ 8τουάουτ ου 8ΙοΒο οΗοΠο,οΙ!ο ΗΜ:

-ό'ειιουιπο οῷπο 0υΒτεοάουτ. Οτ ου σο

Βο οουΠο!ετοτίοιι ου τυουάο όο1ε1ΡοΓτἱ€

(ΙΜ ίορουτἰ1ιιΒί<ο:, & οιιἰ οθε οο8ιιουδέ

ςΙο υουε, Μου ουο νουε Γ5:2υο2 μι: Με

;·:,ιἱἴουε ἐοἰ)τ‹:ἱο.ι1›οο , εἴ Ροίυο οΗ:-οο Η

οιυποΡοε:έο : Η ου αν· ου: οοίΐ;ο φυσά!

υπ·ροπίο , νουε £ἱτοΖ ματ ἱωεἔἰυειτἱοπ '

-|οοτ1υἰοίἰοουυοττ :ΗΜ υπο, δε οΠ: ἱυου

-οὶέ άσε ΡαΪιιε , δ: ΜυΗωοε ό:: σο Ρειϊε

-ουἱοᾶΡουτ Ε: Πυρ 8Γουόο οΒειΙοιιτ άο

Γοαδο ὶυὶιοοἰτ.ιὶ›ἰο,-ὲ Ρου1ι: Ραπ-ΙΙ άο

πυουυοτ νοο ποίροτυο &τι·οίο1ὶτοὶτο μα»

οοευκ υουυοοε μποτ υοοὶτοτ. Ε:: α: Ρο

τἰο άμα: (Μο , ουί οίἐ οου;υπο 1ο

Ροἱ11ἔὶοΓνΙ1 Ροὶυόὶ; , οΙο2 8ο τουί:οτΠ162,

"πιο Ρουίο2 ά'ει8ι·οιπόΙτ νοΠ:ι·ο τυο1τι0ὶ-'

$3ο,Βοάο ἴοἱτο οουοἱίὶτο νοίἐτο υοκυ. Ευ

(με Ρουτ ευου· όο8τευό ου οι:: 1τ1ει8Ι1ἱΨ

ίἱουο οοίὶο ΒΙοἰτο τουίο::ιυοο δε τοτουυἐ

ου Η Ροτἰτε Ηπυτοε 2 Ι)ΞιιιουτοΒο οοΡο

τΕτ ουοΙο2 ΙιοΒἰτοΒΙο, ου: Ικι!υτέ οο ρω

.ίΐουτε δοάίυοτίοο υοτἱὁε πουτσο οΜΐοτέτοί

8ο άοτικουτε , όοἰ211ἔι1ο5 , ό:: οοιιθυπυοε

ὰ: ι:ουτοε ίοοουο όο νίιτ1°οξ ΑυίουοΙΙοε

ίου ου ρου:: 1ωειΕου1ώοω ουοιυἰυε,

συ -Ιει άὶυοείἰτέ όυζου8ει8ο , ου Ρουπ

 



 

1.1_ν1Με εΕοοΝοζ Ιιτ$

(ΕΕ

ΡοΙοτ,τ:ιι1τε'οπ Επι: :μια Ια τοΡιιτειτὶοΙ1

.όεεΙ:οιπιτΙοε Εν.ττΙει:Ι1οτε γ ΡιιΙίΙΙ: :πάω

Με, (με Ια ΒΙοΙτε δε Ια ϊετιοιπττια: ΚΙ63$

ΡΙτιε ἔτεικΙεε νΙΙΙ::ε ε: ΡΙιιε Ιἔιττιυιιἴεε οἱ

τι·2 Ι1"Υ·ΡοιιτΡ18 ίθιιΙσπι :πιτ ειττεΙοάτο. Ετ

ωείΙππ·εο.ι: τοιΠΡε άε Μπακ ΤιιΙΙΙι.ιε

(€δι110Ιι171ΠοΙΙ εΙοτεΠυοἰἔτιε :η εετ

1:εΙυΙΙ::ιι)ΙοβτυΙόϊόε Ια νΙΙΙο ά:: Χοπ::
Ι ΜιιιοΙί οΙ:πουΙττο αΙΙό-Ιοι1πότόοοειιι

Ρ Ρ

εειίέ58ζ τοιιιτεἴοΙε οΙΙο €ΙΙοΙτ εΙε:ΙΙοτε Ιοττ:

Βεαι1άο,οταΙιπτο,δε τεεΙοιιτέο άσε ΡειττΙΙοε

δε :Πισω ι1ετΙοτ15 εΙο::α·ε ώττεεε Ιὲ.νοιιε

' νογοι όοηε εοπιοίοι: είΙ: Ροτἰτ:: δ: σαι

ττειίοδΙο άς τοιιε εοίΙε: εεΙΙο ἔΙοΙα: , φα

νοιιε νοιιε ττειι1ε.ΙΙΙ..2 ι:::.ιπεΙο αοΙΙΙ:τε δ: _

ειι€ιτιριπτετ.Ρεοΐε2-νοιιε οι:: Ιἔι οιὶ :ία

Ρειι :1.ττε.ΙτιεΙΙ:8 Ια ι·Ι·:ΡιιωιτΙσπ ό:: :κακο

ο: Βο1τιο,εΙυεΙο ΒΙοίτο κΙ'ντι Μαιο Βα

ωειἰη γ ΡιιΙίΙΒ κήπο:: Ετ Ρι1ΙεΙσε πιοτ:ι;τε

δ; ΙτιίΗωτΙοηε άσε ικιι:Ι6ε ΓοπτίΙ άΙΙΙΙ:πι

Ι3ΙειΙ)Ι€5,/δ6 Η άΙ&οτάειιιτεε,ουε εο|οιιί ώ:

Ι01.18Ι1Ισ :πα νοοε,ειιιΧ κοπο:: σα όΙ8οο ‹ΙΩ

ΙιιΡΡΙΙοε. (ΙΜ ΙΜ:: οπο ΙΙ ειιιοιιιι Π: εΙ:ΙεόΙο

· δε: ίε ΡΙ:ιΙΙΙ άε:ΡιιβΙΙετ Γ:: ῖ€Ποιτ1ιτ1ο€ , 86

ές Ε-8:Ιτε Ραι:Ιοι: οι: ω), , ΙΙ:1:Ιι1γ ::ΙΙ: με

:μια Ιε εοιππκττεο Μ), ερτ ΡοΙιι:Ι

Ιβ εεμνίιἔε ᾶ 8: οπο Ι)οπ Ν), ττ:ιΙΙΙεοιιο

  



  

οοΝο02.. πιο ι·ιιιι.οέξ `

ή ι'οσοτιιιιι:ο ντιΙο ιιο ΡτοΙΙιτιιΙιΙο οσο ιοιι

ιιοττι ιοιτ οοιιιιοΙο Ισοειιιοοιιρ τΙο ΡοιιΡΙοει τ.

(ΙΙιεισιιτι ιΙοιιο [ο οοτιτοιποιτι οσο Γε 8Ιοι- ὁ

το ε°οιΙοιπΙο οτιττο Ιοε ω” , άσσο οοιιο Ι

τσιπ οοΙοΙιτἐο τοτιοττιιτιοο -ιτΓιιιιιιιοττειιΙτέ

βιο τοιιτειιιιτο 8ο τοτοιιιιο όσοι Ιοε Ιιτιο δ:

Ιιιιιιτοε εισαι ίοιιΙ μια. ΟοτιιΙιιοτι Ροιιιο2 ~

πισω οσοΙΙοιιΒΙιιιιιοο 8: ιο Ροιιστιο ι;Ιο Ι

Ιιοτιε οίετισειιιε ποσο οιιτ Βιιοι:Ροιότο Μ. Ι

ιιιιοιιιοιτο ὸ°Ιιοτιιττιοε ιΙΙσιι:τοο 8: ιοττ το- | Ι

ιιοτιιιιιοι οτι Ιοστ τοιιιι·ιε, τιιιι όοιτιοστοτιτ Ι

οιιΐοιιοΙιι εΙειε Ιο5 τοτιοΙ:το5 ι:Ι°οιιΙιΙγ2Μοἐε

οιιοοτρΙοοσογ ιοτσοτιτ Ιοε Ιοτττοε 8: οι:

οτιτιιτοειΡσιε οιι°ὲ Ιει οι Ια νιοιΙΙοΙΤο δε: Ιο

› ι ο τοιιιΡε Ιοε ·οοιιι6ιτιο οσοι: Ιοιιτε ειιιτΙιοστε,

δ: Ιοε Με οσΙ:Ιιοι «τισ τοστ. Ε: νοσο εισ

ττοε φαω! νοιιε Ροτιίο2 σ.ΓειΙΙδ8οτΙει πιο·

ιι·ιοιτο σ; νοσο , αΕισο ΡιιτΙοτ ‹ιο νοσε

ο ΓοιεΙ·σοιιιτ,νοσε ετοιμο τ:Ιο νοσε τοπιάτο

ιτιιιιιοττοΙτ : Μ:σε 6 νοσε νοιιΙοι εισοιτ

ι·οΓΡοόι,8ε Ι'οιέειΙοτ ἔι Ι”οφιιοο ιιιιιιιι σο

Ι”οιοττιιτέ,ο1σοΙΙο οοαιιιοιι εισοι-νοσε εΙο

νοιιε τοΙιοιιγτ ότι οοττιΡε οσο οΙστοτει νο

Μο το σαιτιοιι9(]οι·Β νοι15 Βιιτοε οοιιι

[Μο οτι οι'ντι ΐοσΙ τιιοιιιοιπόο πιστη ει

σοι: οι:: ιιιιΙ οσε , Ροσι·οο οσο Ιινιι δ: Ροσ

τιο τοιτιΡε οιΙ: ιιοτοττιιιιιέ :ιι 7· οσοι οσοι.

9ΙΙΒΡΣο:

  



Μ!

·ι.ινιιε ειιοοκοζ 49

‹1ιι€ Ρί:οΡοττιοι·ι , Μαι ηι.ι”ε:ΙΙο (Με αεί

ιιιο€ειΙΙι:τ Μειιε α: ιιοιιιΙοτε τΓ:ιιιιιέσε επι

-εοι τιιιιτ ιιιιιΙτΙΡΙιίτ αμε νους νοικΙτοι,ιιο

ΙΙ: Ραπ οτι βιςοιι ιΙιι πιοτιεΙο εΒιιΙΙοτ ἔι Γε

τντιιιιτέ. (]:ιτΙοε εΙιο&ε ίἱτιἱω φωτιά όΙ

ι Ιεε (σο: οοιιιΡειτέε:ε Ιεε νιιεε :πια Ιεε επι

ττοε, Η ν ει. ειιιεΙειιιι: ΡτοΡοττΙοιι. Μπι:

οικω ΙοΙἶιιιι 8: Ι°ὶτιΙἰιιἱ, ΙΙ :ή Ρειιτ ιιιιοίτ

απου: οοιιιΡατιιιίοιι. ΜΙ αιιιίιτ φα:

Ισ. τετιοττιπιέε εΓνιι εσττιιιιι τοπικ τεστ τ

Ιοιι8 φα: νοιιενοιιΙάτει , τοΙ·Ρ€θ: ὲΙ”ο- Ι

τετιιιτέ πιώ :ιο νιοιιτ Ιειιιιιιι5 ιιιοὶιιότο,είΕ

ιε οι: νεοι: Ρ:ιε :Με ττοΐικιιτε , τιιο.Ιε να· · Ι

τιτειΒΙ:πιειιτ ιιιιΙΙο. Τοιιτ εε ιιιι: νοιι5

Ειιαιω εΙε Ειοτι , ώ μια: ΡΙειιτς δ: Ροιιι:

38τεει· ιιιιιιοι:ΡΙι·, οιι Ροιιτ έτι Μια Ιιοιι- Ι

ποιό, 8: επ τιιΡΡοι:ετ νικ ικά” 1011· Ι

ΞΙΠΒ€: Ετ ιι€νουΙε2 Ροιιτ8υ.ετάοιι δε τε

£οιιιιιοιιΓο ‹Ιε ν05 κ.ειιιικε ., ίιιιοιι κιιι€

Ι,οιι Ραι:Ι:: :Ισ νοι.ι›,8ε‹1ιιε Γότι νοιιε Ιοι.ιό.

Μιιιε ΙΙ νοιιε επι αιτιιιοι·ει τοπικ ιιιτιίΙ ηιι,ιΙ,

Ϊοιτἔι νιι ι:εττπίιι Ρειίὸιιτιιιμ , ‹ιιιἰ Πω:

με Ροιιτ ι:Πτε Ιιοιιιιιιε (Η Μαι ην ναι:

Μπαμ Με Ροιιτ νικ: Ιεεετε εκπομπ

το 8; ο ιιιιοιι εΙεναιιιε ιζΙοὶτε , :Μι
Βιιιιιι- ΙΙ:ιιΙΙ:ιιι:ιιτ Ισ ιιοιτι εΙο ΡΙιἰΙοἴο

ΡΙιε. ιιιιιιιε Δω Μαι τω: άσΚ:οιιιι:τι:,
Ϊ ΙΙ ' Ε

  

η·η"'Έήπ'

____.6.Ι..



   

οΟΝεοΙ.ΑΤ. οτ ΡΗ11.ττετ
Ρουτοο ε1υΙνυει·υττε ΑνουΙουτ ΓεειυοΙτ δε

ίειἰτεΡτοιιιιε ε'ΙΙ είτοΙτ τεΙ, ΙΙειττειουσι οΙ'Ιυ

Ξυτεο , οΙτουτ Μου επευτέ ουε εΊΙ εΙΙ:οΙτ

ντσ.7ετυουτ ΡΙ1ΙΙο(οΡΙ1ο , ΙΙ υ,ευ ἴετοἱτ

£οι11Ρτε, δε Ιοε ευεΙυτοτοΙτ Ρειτἰοιυιυευτ.

Μειἰε ΙΙ :το Ιο ΡυΙτ εμε Μου Ρου τΙο τουσ”
εουτευἰτ: ειΙυ$ Ιλοττευτ Μοτο εΙε Ιου,Ιου

εΙουυ ουΙΙΙ το ἴευτἱτ ΡουτίυΙυυ δε ὶυΙυ

τΙετ, όετυουτΙο ὁ. εεΙυγ ουΙ Ιο ΡΙοουοΙτ

εΙε Ρο.τοΙο , ο°ΙΙ Μου Ροἰυτ εοΒοου ου°ΙΙ

@Η ΡΙΙΙΙοίΙουυο. Ι.εουεΙ Ιυγ του τεί-Ρου

ι εε ου το τυοεε1υσ.υτ δε Ιε ιτεΡτευουτ τΙο

Ιου υυΡυτΙουεε: Ιε υι,ου Με ειΡΡετεειι,

εΙΙτ-ΙΙ , Η τυ τε τυΙΙοε του. Ι)Ιότεε τοογ Ιε

νουε ους ε1υε τουΙευτ-ΙΙ ει” εκοεΙΙευο

Ιιόιυεε εΙεΙΙΙ1ο11ι1ευτουο υουε Ιου: Βιέ

Ιουε, δε εΙε εε εμε υουε ΡυΒΙΙόχουε Ρετ

Ιευτε νεττυο δε ΙιετυΙτεε ουττεΡτἰυίεε , ΙΙο

Γε Ι-οι1τειτ:τ1ιιΙ5 εΙε Ιο ἔΙοΙτο Βε εΙεΙ:ι που

τοτΙου2 ε1υο Ιουτ Ιου Ια τευόιοοε @του

υποττ :με Ιε εοτΕίε ευ ἀὶίἴουΙε,2 Ου τουο

Ιοε Ι16ι·οοε ιυευτευτ ουέτ ου οοτΡε, :που

Ποτε εΙετυει1ττ: ΙιτυυοττεΙΙο, δε Ιεε πυ

Γουε ‹Ιο ΡΙ1ΙΙ0ΓΟΡΙ1Ιο υουε τΙείουτΙουτ τΙο

ετοΙτο ειυττοτυουτ. Ευ οο εειο.ΙΙ είΙ: τουτ

εεττοἰυ ου'ΙΙ 11ο Ρουτ τοοευοὶτ ειυευτ1

ΡΙευίἰτ ‹Ιο Πι 8Ιουε ειπα Η ιυοττ , ὅμι
ν

:Ι



  

Ι.1νΒΕ5Εο0Ν1:: _ φ
φωτ (ΡΜ ιπ”είὶ ΡΙιιε , 8: πιο), ε όε ω), αι:

σ.ιι1_σάιοίδ : Ε: :ΜΙΒ Γεω: φωτο ε1ιιἱ [ο

ὶιτ8ε εΠε ιηείἱ11ο)είὶἔιτ άαΠιιτέε άο ΙειΡτὶ

Γοτι τεττείῖτε , να Μπα :κι @Η , Με Με

Ρἱι1ε εοιπΡτο ἀ‹τε άιοΐι:ε τηοττεΠεε. Οι:

ὶουγΙΤειπτόοἴογιιιείὶτιεε ευ οἱε! , εΠε Π:

όοΙεόὶ:ε ίει1Ιε:ιτιεπτ ὸ”είὶτε Μέι: δ: !ἑ:Εσ.:

τό: άοε εΒοίσε πατάτα.

ΡοεΜε ν:1.

7ἱ:οπ9πε2η::πάθω |

.9ε·[ατάσ ‹ἰε ΦαἰκεΧἰοἱτε;

Βτεσβετώσ α»ιΜΜα,

1),ε2εκπϋ>τβ ωεπιοἰτε,
ΠοτιιΜε/ῖ σε Θ? ν” ἐἰεπ Ή Δ 7 Ξ μ

Μι· ΜιαΜε" ιίψινιέίε,

Ξ! ἔτίο» πι· Ι28Ιΐβ ἐε/ἑωἐ¦αἔἰσ ›_

ΜΜΜ·π)]διιβαι-2:ετ κά”.

%ΉΦο]ε Ζε :ἰεἰΊωπιἰπζ _

Ε]ιιεκιίιι επ @από ήπια, ` ά _ χ Δ

Ε: «βιαΜ] ΖΖωέιέ . “

Δ; £ει·π> ενι/ἱμι» οι,εβασεξ · - -

Ι!τωἔἰω 7ἔίεκ/ἱμε:

@ρμια άι #ε72°ε £οΜΡΡ£2Ι4ἰΜ

Πισω πι· Ρεκτ-ίίε7Μιάτε,

› Σου 0°ΜυΜφίεπΞειείμε !έαι.

- Ε ἱ]

Ν



  

οοιιοοι.ιιι·. οι τοποσ:
@ορτε 2240”:,οιιΜει·, Ι

.Ώ7Ύποἐἰοιτο Π·ο»φετεΠο, ο ` .

Μπι· είοτιμέι· ἰο εοΙιέει·, . ·

@ι :ιό Ζε Ι:ετεεω πω:οτε/β? _

Οτε/οι: μεπι» £ΜΙ4θ »στο

Μεκτιοκ τω· πιο: οτι/με,

.Με με[Μπι ιΙΙιε το πιει·

_.Σ',ο1ο μιε`τοιιτ ίο Ρο2ΜΜ:

Μ εποε: εἰορἰοἐΞκο 2720823007',

πω· [τι] :βατ/ε είε βιέίοίτο,

χιο» :το ίιοι ο]ι ία!ι·μειοπιε,

Ν; είε: Μιά::[οἱἔΙιΜ Μοικοιτε.

1![μι.πιάμ2αΜοιρήτ το), ›

Μοτεεἱε ματιά ἱἰ εκ ότι Ιιειει·ε,

παρω ο.σσεΜ|ιτ :το ειοωειστο

Ρο εε7ιο/οιιοτε Απ.

. Ε!μα] ΜεείπεεΜΜ μ94-οπ

1):: εεἰἱεμε: εἰο Ειοείεε,

Ε!μιο έ! ει'ο Παω,

.Χ6:Μάϊ7Ι40°?Με222ϊέ Ζε “Μεειί,

_ 1οέι·οπέ ειεεμ>ώ»φωτο

Πωμε ία εποε:Μ αποτυωο

.ΞέαΙΙεωοπι επι εοτειιειί.

- 0ο· Μεο7° με εἰο μεἰμ'Ίσι -

` Ζε ποω]δι!είοέμι ”:φοίτο, .

Μπι είοπεπιΜεμ εωητΜΜ; : Ι

 

Ι

Ι

. ο το Ι
Ο” είε Βτιειο με?μρεειρι . μ - : δ

Ι



 

ων” ειεοινιι. μ

Ε!με[Άι ££4Ιιῖ8/4ἔΖ0ἰ7£5

.Πε Φαρ·νικώ σεΙανενΜη

6'ίκοκ αΙεν')ιίτε σοπονιιτε, .

%ΐοπ π ε” 7:ιε/ν:ιεννιίι Ι7Ιν·ε, .

Ε:@Ή α /αΙΙιι υιοιιι·ινθ

Ν] Ζε υπαι·Ιι·ε είαόοιιι·ή

πω:Λικ απΙππ Ίωε ίωαές:·,

Ν] Ζε ι·εποπι ἐοποπζ

@νι Ζε Πτ/2Μι, ιίε ΙΙΙιαέε

Νφειι:βνωωι:εν ί,ε7]Ιιι·2.

62η· αν» νιιἱ ἀεὶ: ειψηιιι·η

_/Φωε ιΜ4$·ε.9 σ· ενα :Ιρακ

Ξ]Ι νκε]εσοποίε Μο".

δοΜ. οι: 1.Α νιιι. 10.052:

ΑΕΠ ‹1ι.ι°οιι ιιεΡειιΓε «με Ια Ι-οι·τιιιιε ιιε εστι

τάειι:ιε ειι Γι” τΙειι άι: Βου , Ια ΡΙιιΙοίοιιΙιισ

ιιι6ΓΙιε ι`εν ειιιεΙ είὶ εε επ ειι.ι'εΙΙε ν ιειιιπιιιιε:

86Ρτοιιιιε ?ι1ΩΙ-2.ιΙιι€ΙΙΙΚέ εΠ: ΡΙι.ιε εκμεΙΙ"ιι:ε

«με Ια Ριτο μήτε. Σα Ρτ:1τιὶετε: ι:ειΙΐοιι εΙΈ,ειιιέ

Ια ρι·οΓΡει·ιιέ ιιοιιε ιΙες,οιτ,ιιιι:ιιιεΙ εΙΙε ιιοιιε ειρ

ΡειτοιΙΙ Ιοιιε εΙΙιει:ε ιΙε ενιιεΙι·ιιιε Ι·-εΙΙειτέ. Σε·

ίεεοτιόε :μια Ι'ειΙΙΙΙόΙιοιι πιεσε τε:Ιι·εΙΤε ἔι β τε

εΙιει·εΙιε ιΙε ιιοΙΙτε "αν Ι:ιΙειτι ,. Ι;ΙικΙ11€Ι Ια Με

ειπε ιιοιιε ειιοιι;.εΙεττει:ιιυει. Μι τιοΙΙἰεΓπιε,.
Ι ιιε -Γ:ιεΙιιειΙΙιό ιιοι18 ΙΙιιιιεεοιιοΙΙΙ:ε ανευ:

ΙΙ: ΜΜΜάεΙΐιιιεΙ5-ιιιιιιιε Ρ0ιιι10ιιε ντ2νΙτιειιι:2

Βιὶτε εΙΙ:ι. -

› Ε Μ;



οοΝεοεΑτ. σε 1>Η:1.οε.

Ρ κ ο ε ε ν ι ι 1.

Μεή” εμε νοιιε ιτε Ρἔίἱε2 Ροἰτιε

ε1ιιεΐωμ Βιιεττε ιτιοττεΙΙε,6α1ι1ο Δε

Ιὸἱε εηι1εω,ε εΙε Ια Ιοττυπε ὲιοιπε οι1

ττέεε : Ιε νοιιε νε·ι1Χ Μό :Με ηι1°ΙΙεΙΙ τεΙ

Ιε ΙὸΙε εμε εείΙ:ε ττοιππΡευΓε δ: νατΙειΒΙε

@Η Μαι ε1ιιεΙ‹1ιιεεΙιοΙε Ροιιτ Ιεε Βοτα

τοεε 3πιτιἰε ε”εΙΙ φωτό εΙΙε δεωειοΙίεΙΙ:ε,

ε1ιι°εΙΙε Γε άει11αΐεΙυεΙενΙβΒε , δε ςιι'εΙΙε

εοτιίεΙΤε Γεε ειιίεε._νουε η'επτειιόε2 Ραπ

είΙτε Ρειε εε πω: Ιε πια :Με σεΙΙ εΙιοΓε

ερετατ18ε.εατΙε ττευειἰΙΙε β: σε ΡιιΙε Ρουπ

::ιιπ πιο: β=.Ιτε ευεειπΙιε, ιη νοειε Μα

εοι11Ρτει1ότε Ιω. εοπεεΡτΙοτι. ιτιειίε ἱε

νουετΙΙτα)· ι1ιιειπτὲ. πι”, «με Π), ίετιπε

οΡὶπἰοπ εμε Ια Ϊοττιιτιε :ιόιιειἴε Ρεο

Βτε εΙΙσ.ιιαι1τε8ε , 8ε είΙ ΡΙι15 ντΙΙε πω:

Ιιοπιπιεε, εμε εεΙΙεε1ιιΙΙεε Ηπα: 8: Με '

ιπΙΒΜτεΙε. Οι: εΙυειυό εΙΙε θ: ππόΡετε βι

ιιου.Ι:νΙε Γοι15-0τι1Ι)ττ: ‹Ιε τεΙΙε ε1ι1εΙΙε ΕεΙΙ

άπό , εΙΙ° εΙΙ: ιτιειπειιίε 8: νοι1ε ττοιτ:Ρε.
Μειίε εΙΙε ν0118 εδά εΙΙΙειιτει, Ια £ο8ΠοΙΓ

ΒιτιΡΡετ Γοι1 εΙητ1Βεωευτ ἱτιεοιπΜΑΜ ό:

ι11ι1αΒΙε.(:είὶεΙἔι νοιιε ὸεεοἰτ,8εεείὶε εγ

νοι:ε ἱοΙΙι·υἰτ;8ε ΡετΙ:ι εο8ιποΙΙΒΠεε ἀν

πε νειΙΙιε δ: ΠείΙε ΙεΙΙεπέ , εΙεΙΙΙε Ιεε εἰ:

μπε ε1υεΙ”ειιιττε @με Πει ό: εισ:ταεΙιει :Ι



π0/

τ··ή_| Μέ” 'τ

1.ιν1ιε εεοοΝοξ μ

ἱε: Μ: @η ε1ι1εΠε εφεωικε εΙο Μακ πό

Ρει;τε δέ1Σ10Π(ΟΠ8θΙ5. δειππουρετατιτ αι:

:οΒαΠτε,ΙαἱσΙἱ: , δ: ἱΒτιοτΞισ εΠο ωι:ΐωσ,

οἰιΓειυττο εΠτ ίοΒτε,τειίΠιο, 86 ΡΙι15Ε·ι€ε,

Ρουτ ειποὶ1: Γουιιειπ εἴΡ:οιιι1ἐ :ὶεε :ιάιιετ

ίἰτο2.Ετ Ροκ: άἰτε ατι ντιο ΡετοΙο,ιο.Ρτοβ

Ρετε εινα: Εεε εατείἶἐε νοι:ε ΕΠ: άαΪιιογετ

δζ όοΒοι1τιπ:τ «Μ εΒειυἱπ άε Ισ. »τησ ίε- ·

Ηεἱτό δ: όιι Γοιιικ:τ:ιΞο Ματ ; δε Γο.όι1ετί-ε

Ϊουιιετπεεἴοὶε πισω ωάτεΙΤε , δε εοωπκ:

ειπε να ετοε πατε γ πάτε δ: Ποι15 γ το;

πια. Πάει ΞινοΠ:τε ιιάιΠε Γ: σιώτ-Π ΜΗ

πιετ μα, Η ίο:τιππε ΑΦΜ: δ: εοιππιἱτο

Φ:Π:οιιιικ & Ϊειἰτ ε:ο8ηοίίΒο Ι: εσ:ι1τ άσε

ύτεἰΖ δε θάεΠοε πο”, 8: Με άΙΓεοτυει:

δε εϋίΗΠΒιιετ Η νἰί-:ι8ε άεε :πωσ εεττειἐτιε

_ δ: ειίΐσιιτει άσε Εειἱιπέὶ2 δέ ὁἰΠἱωιιΙε:Ρ

Ροιιτεο (μια Ίικιικὶ οΠε τιουε!ειέπε , :Πο

ότι: :Μια εΠε απο: (Ιω ΐοιπ ειτι17ε άο Η

ίοττιιιπ:,8ε Μ? ΜΠΕ εαπ: ε1ιιΙ ίοιιτ παγ

πιεκπ :ιοΠ:τεε. ΟοτιαΜοτι :1ι1Πο2 νοι18 ει·

ε!κ·τό ε::εγ,ιιιι:ιοτ ε1ιι%·ΙΙσ ν.οιι5 ειιίϊ τσιπ

ειέ Ισ άοε , δ: (ΡΜ νοιιε ΗΗΕ :ιττἰιιό

ειι1εμπο ἀἰΪΒτ‹ι‹:ε , 86 Ιοτε πω: νοι1ε ε

ΙΗει ἐ νοίὶτε οΡἰπἰοπ μι” Ιιοικειυ:9
. ` _

()εΙΤε: «άσσο όο· Ρει1Γετ σ. νο: :Μωβ

[σε Ρστάιιεε , Ριιἰε εμε ΜΡεττο όΐσεΙΙο

Ε Μ]



  

οοιιεοοΑτ. υπ »οπο-εξ

οιΙ οοοειίιοτι οιιο Μισο “οι τοεοσστο

νοε "πιο 8ο Ι·ιάοΙΙοε ειιιιιε , εισι ΐοτιιι Ιω

ιιοΙιοίιΙ:·ο ετσι: Ιοιι οιοιι: τοιιιτ ΡΙΙΒ οΙι οπο,

& ιισ,ιΙ ίου: οιιΙιτιοι: οι,:ισειιτοΒο..

ΡοεΜε νιτι._ λ

ΟΕ μἱ/λάτ [οι·ειτο πιο ' Χι

_/£' /,4Μεί· ιμω2ε, Ι '

~ Ιομοσι·ειτοκίε, -

_/ίι>εεε Τοπ ει:ειιιοοικοπ2/ιαοΖο, · Ι

_ Ε! [επι/ο ειφόΠοείση; ° - ι ·

Ζε:/;:Φωτ ι)οπιι·οεοάοι·. Ι

Ε: ά·.φετ·ι·: οίεεπεκι.ι

Μ! μ2ε&τίεο»Μιίτο,

Ε»Με” Μεστά( ειιώΓονεκτ,

.Ρει·πιο ιθεε·βιο οιά>Μιι/ο/οιεη

$ζεο ΜΑΜΖε ἰοτει· ειικάεείε,

.Ξτ/Ξι/ονετ τίμιο Δι »πιο

!ξεο ό: πιο· οπ/οπέ·)ευκ, γ

2ίε·ωρώπκιεεειμε σπάει, _ι

Β· οπτικά: 72ο Ζει νού-υπ, ›Εεεεεμιτ οπο· Μι€οέοΜετ,._ ' Ι

%οει· με Δ· ειεί :οποιος

Μπέζν:ιο ίτυι/Σ· Μασιτιοπτ.

€,4Μπιυιιτ μοι4/διεεμ /

Ροἔἰοτι πιο” πατεμμ,

_/Σιι Μέι!εοΜπιμείε ειτώς_

Βεἰοἰοεεττοὶἰιἰῇιψ, τ ο - ^



ψ

ι.ινιιε ει:οοιι:ιι:

Ε! αΙειΙ»Με ό: των· ίίνεια

ΕσωννΜΜετ@ή νιι,έΙ δεν!.

152 .νΉκε[βέτ υΙ)ο74Ιυ”Μ,

Ε: ιἰε τεικνει·ει· ία· πιοπαΙε,

Ο» “Φετνοἱτ/ἐ τεσπα

Βίεπ τεβία Μ.ΙΙΙΙΙΙ 7οπσΙε,

%,ΜιΙἰεπ ων:: κι παοπι',

@ν κἰεπιιιιιν,οἰ£ [ε ήρωά.

£',ενιΙ /ιθι/έτιίνιιἱ επιν·ετίεπέ

Τοπ: Ζε: “Μ·2:ιετικ επά·πιβ/ε,

Ξιννιιἱ ίε.φεαφΙε: :οκτὶεπι°,

Δε: “Μιά σ Ιεε αν]Έ>ωέίε,

Ξί/διιΙνζΙε Ιο2€ ΙΙδιωίτέιζ

./ΐ Ζ,Ήι ‹ΙΜε”ΙΜ

€,εβ Μ]μέ ά)ΊυιβέκδΙ ΙΙεπ,

Β,Ί|κνἔ>ιιμιἐἱε κττοωριέπε,

Σριιἔζ ίε:νς·ινω.τ [θα ιΙ,2ΕΜΜ,

Πισωικεἐ[Φυτά εεωρίζκε:

σωιέπήεπι (αν ποιιι/αἰτ Μ”

Ζε: απ): επ Ιων· οιΙε:ιοίκ

.9ἱ ἴωκοιιι·Ύ8%!έσπαετΠ87

7οζιννι·ίεζ, νέα· ωεπεΙΖε,

δωκτω Ι//ΙιΙΙ ΙΙ,αετωπί Μινι”

_/·ία £ίε//4 @στα επεπιεΙΙε,

@Ιβ Ευ74Με ιΧα!εΜευ!,

πω” ·)1ΙΜ'εζ Ιεω·εινί=ινιαπ.

› ΠΠ εΙιι ίεεοιιό. Ι.Ιιιτε.

Ε ν

Η

  



Ι.Α ΩΟΝ$ ΟΙ.ΑΤΙΟΝ

σε 1>Η·ιιοεοΡΗιε,

ΜΙΒ εενΕ111Ν Βόιεεε-.

117102 7ιχο].νε.εΜε; ε

δοΜΜΑι1ιε ο ε ΣΑΙ

Ι. ΡΕΟΕΕ.

Ι)είοι·τιιΔΙε Ι:ι ΡΙιἰΙοἴοΡΙιἱε νο»ειιιτ Βοιεεε

επιβοπι ττειιι δε Μαι ΡτεΡεπέ , Ιιιγ ΡιοΡοίε άι:

ΡΙιιε Βι:ειιιεε πεπιεάεε ε1ιι'ειιιΡΑΙ21ΜιιΕ @Ημ

ιιοιι εΙεε :πίσω ε1ι.ιιεοτια:πιειιτ ἐι Μι εοτιιιιιιι

ω: οιιιιιιοιι :Με Ιιοττιιιιεε 5 8: Ρτοιιιιε εμε Ια
νι·ηείεΙιειτέ εε εοιιδίΙε Ροιιιτ εε Ιιἰειι8 ειπε-Α

Μεσα, πω” Ειπε ειι°νιιε ιπιειεε ‹Ιε Ιανιειγε

Βεατιιιιόε. Οι· ΡουτΙα Βια: ιιιιειιιε ημε

δειιάετ ἐι [επι Ιιοιιιιτιε , εΠε Ιιι)ι εΙΙεΒιιε (τι.

ιιετ(`εε ‹:ΡΙιιιοιιε κοι1εΙιειιιτ πω: ΒιιιΙ[ε πωσ

ιό, :ιΙ·ϊκι :με ρείι·ΙΒι εοιιίετειιεε ά'ιεεΙΙεε , ΙΙ

ΡιιιΙΤε ρΙιιε ειιΐόπιειιτ εοιιοΗΈπε ε1ι1'εΙΙε εΙΙ εε1

Π: Γιιιε1ιιιιιοικεοιιιιοιιε «ΙΙ-ειπα ιιοίὶτε Ισω

ι1ετο.ιιιΜειιι..

  

ο



  

ι

ι
π.ινιιε ι·κοπε-ιεεΜιε. Η

ΗΠ.οεοιπιτε ειιιοι: ιἰείιιι

από άο άισιιποι·, ειιιι ιιι°ειιιοιτ

Ρα: Η ι:ιουΙεειιτ ειε Μ νετε Η

Μαι ειιιιιιιιέ Γοιιγε Βι πωπω

δ άοΗΒειέ :Η ΓεΪεοιιτετ , ειπε ΐε:Ποιε

ι:οιιιιτιε τα”, δε τισ Με [οιιιιειιο.ιιτ (Η

:ἰειι Μπιτ εἔιοΓε,ἱ°ειττε:ιάοἱε Η εΠο Ρεπο

τοι: οιιττε δ: οοιιτιιιιιει:οιτ άΕιιιειιιτ:ι8ε.

Μειιε νομο: Γοιι Ποια: κ Μ), :Πε : Ο

ΐοιιιιοπιιιιο εοιιί-οιιιτἰοιι όεε εΓΡτιτε ΡΙιιε

εθιι€ε2, εμε Γ” Ριιιιε όο ΡΙειιίιτ επι Μ.

ἐταιιιιέ: εΙε εεε Βεειιιιι άιΓεοωε , δε «κι Ια

8ταε:ε όε νοίὶι·‹: ::Ιιπιιτ1ιο ιικ ίοιιε ὁ. α:Πο

Μακ απο: ί-ιιιιιίιι.ιιι: δζ ωΡειισιο Ροιιτ το

ΗΜ επι: ττ€10€2Γ08 οΙο Ια ίοττιιιιο> 8ειιι·σ

::ι·σ.ιτιε Ροἰτιτ εοετοιιιεόεε ειοΓειιιεΙε νόιιε

πια εγ-εὶειιιιτιτ ΡιιτΙό , ειιιι ΐοιιτ ΡΙΠ:: :ιρ

Ρτεε8εΡΙιιε ΐοττε: ιιιειιε ειιιιἰειικ άσ Με

ου” , ιο νοιιε οι Βιιε Ρτιοτε δε ταμιε

ίὶε επ τοιιτειιαβο.ιιο:. 1ε ιιι”ετι ΠΜ Μαι

ειΡΡετεειι (άιτ-εΙΙε:) Ψ1ειΠ01 ὶο να” ει): 7

νειιίι ωχ 8: ιιττειιτιΕἐι ιιι°εἴεοιιεοτ ,` 22

πιο Με τοιιίιοιιτε Μαι ειΠἐιιιἑε άε νοιι:

ειιιεΙειιιο-ΐοιε νοίὶτο είΡτιτ Η Μαι άιίΡο- '

[έ οοιιιιιιε νοιιε Γειιι€2. Ετ οιιτ νοιιε
: · | , . ι

οι έιτε Η νατιτο , ε: εΠ: ττιο)· ιιι.ιιιο νοιιε

ει)! τοιιόιι το!. Ε: ΡΜ; εειτιιιιι,Ιοε ε!ιειΤ

Ε ή

  



ΘΈΡΝ'θΟΣΑΤ. ΒΕ ΡΙ-ΙΙΙ.Οδ·'

ΠΕΒ ΗΜ τε:ΙΙεπιτ 5. άἱτ‹: ΐοτιτ τοΙΙεε,ς1ικ τομ

ΙΕ5 επ Ια ΒοικΙκ δε να ΡειιτΙΙΞιγόοε , ΙΙ

Ιει11ΒΙο ε1ιιά·:ΙΙοε Ροἰ8Πειιτ.ὁε ΓοΙειιτ επι

ε:ιιτιοωσιάτ ειίΙπε8, πκιἰε ε1ικιωΙ ου Ιω

π Μέ :ιικιΙΙόεε , σει Ιεε πωπω: ίοι:: ό.οιιΙ

α:56εία:ιιιοε.Ετ φωτ ἐι α: εμε νοικ

εΙΙτοε εμε νοιιε ι:Βοε επι1Ιοια εΙε Με οι1ϊτ:.

ΜΙΒ :Ισ 9ιιι:ΙΙε πάω: Γεω:: νοιιε :ῷτΙε

δεσ:ΠΙΙ:πτιιπέ, Η νοιιε Ιε:ιιιΙει οὐ πισω

αιΙοτ15 εΙοίΙαφοιτητιεοεέ ώ: νοιιε εκβο

πιὶηετ δε εοπι:ΙιιΙΙ:: 9 Ετ οὐ ( εΙΙε-Ξε.) Α Ια

να” Βε:ιτΙ:ιιεΙο ( όΙ:-εΙΙα: ) (Σε: οικω

(μια νοιιε Ια εοἔτιοΙΠἰει Μου , δε απο:

Κα: ι:ΓΡτΙτ Ια άι·:ΙΙτία , δείΙ τοιιτεεΪοΙε

εοιπιτκ: μι: να Ιοο8;. Ροιια:ο Ίυ':Ρωπ

τΙιι ποια τουτωαπό 6ε ευεΙΙιι :Ι τε821:

ά:: δε εοτικιπΡΙστ Ι:ε ῶππΙοΙειτιεε6 8ε ΙΙ

ΜΜΙ3£ϊ€5 σΙεΙΙε,νουε πιο Ια Ροιιικ2 με

Μαι εοωΡτωιότο :Πε ιυεΙΙππ. Ετ Ροι:τ

· ΒΙειι (Με-Ια ΜΟΗ ). Ισ νοηε ΕΜ:: ΗΜ ω» ·

καὶ:: ΔΙ'Δι1ωτοιβε , πιο Βήτα: εοΒιιοἰΙἙτο

εεΙΙ:ο νη” ίεΙΙείεό, 8ε επι «μη, εΙΙε ε6Β

ΙΙ;ε.Ιο Ιε`ίετη παε- νοΙοτιτίστε ( εΙἰόΙ:- σΙΙο)
ΜΙΒ ΡτεττιΙεϊεωειπ Η: πιο πια ε:ΙΙΙου:ετ.

4:Ιε νοιιε εΙοίεέ8Πετ επι Ρ:αι:οΙοε δε νοι:5

ίοπικε α:ΙΙ:: , ό: Ιειφι:ΙΙε νοιιε ίεώτοε

ΡΙιιε $Ε3'11ΙΙ εοΙτιΕτε. ΑΙΜ εμε τ1ιισ.ιπά

`

  

  



1 1· ν ει π τικ ο έ πεε1νι· ω Η:

νο118 αυτοι Μπι εο8ι·ωιι Ια Βιι1ΙΩ. ΜΜ

τἐ,νοι1ε ΡιιίίΠοι α1υειτιάδνουε τοιιττιστει

Ιεε γειικ ά‹: Γειιττο εοίΕέ,Μαι εοπιιΕτοιμ

άτοΙα ντειγο. · '

ΡοεΜε Δ

Ρ'ἱ Ψοπέωμή: 2ι)·ει·

Β”Μ εύκωΡ ἐειωι: έκπήίε,..

12:·επιι6· Ρα Ζε ἰαἐοιιτευ· -

Ραπ [ε τεπέκφάκβι·:ί/ε,

¦ Ματ °ἰεΠΞ>κωΖω ύιιἱΠὁω,

Σεπ!"ία υπικιωΦ>: βετέε:,

ι/$/ϊκ έ”π·ωμ η? ,κοψω ·

Ιἰ /δέ Μπι·ε» Ι:είίε: "έξι

. 0πέυιι/Ιέ·ί!πσ ά· έα!σε740° ·

Μια :ναΔ: ειι›· άι· ό: ωοωσἐε,ζ

%από τί)Ίσιε ευπ·τε/2πειιΡ ·

Οκ ιιία(ζω4Ι επία έωιώε.

./ΐρ·ε: Μ: £εω1υ:Ρἰιι;ιἱι·π.@

Πτι· !σ97ψψε,Έπ ωπιέι·,

Σε: 4$π·:/«»,6Ζωι κά: :πωσ

_.Να44 άἰεἱπ·% ά)αιωικι©εξ

` ?Με οωιπ= σα· 04%· Μαξ ·

Βε/Μ@Ματ ι35%)αέ/ε, '

ΗΜμε ίε/δ.|εέ/ ευκσίαιΕ

.οι τΖωέΡ!κε έφι·ώ|ς:

κι

  

  



,_ οοΝεόιιιτ. Με ι>ιιιιοέζ

7 Ιἰ τε-βια/: πιά ἱιἔα°

@εἰ Ζ'ιωμώιιδΙ Μπι μια εβάν,

. Ει)ιπιι: ι|εω &7ι1ινικ(ζει,

ΓεωΜε" ΖειικιψιδΙ :οἐποῇΙτε. .

δοΜ. »ε ι:..Α Η. ιιιιοειε;

Μι ΡιιτιειΡειΙε Μι άι: εοι1ε Ιιοιιιι:ιεε είΙ άι:

μιιιιαιιτ επι Γουιιειο.ιιι Μαι. ΟεΙΙε ἔτι αἱ άου

Με: Ι'νιιε , μι: Ιεκ1ιιεΙΙε , Ματια μια Ι:ι‹1ιιεΙΙε

ι:οιιεεε εΙιοίεε (ο ἴοιιτ, (ΙΙιεειιιι νιίε ει Ια ::Ιειιιιε

τε ΐοι.ιε νικ τειιίοιι,επιτειιιτ (με ε'είΙ ντι Μαι τεί

ΓΔΙΙ:ιιιτΙ'ειΡΡεπιτ ‹Ιε ΙἶΙιοιιιτιιε. Ι.”ειιττε , είΙ: νιιε
οιιετει.τιοιι ΡιιιΙειειιιεΙΙε Ια Ιιιιιιιιιιιιε ε°εΓΙΙοιεειιι:

ά'ειτι·ιιια ὰ ΙειιιίεΙιεικό. ΩείΙε Ιοεειιιτιιάε (ε

Ροιι:Πιιτικιι Δωειϊω νομε, ΓεΙοιι εμε Με ομ
ιαπιοιιε άεε ιιι οττεΙε Γοιιε άΙΙΙΙε:ειιτεε.ΠἔΙἐι νιείτ

ςι1εΙο. μπε ειιιιι«ΙΈκιιτ Γι: £Ι€τΙ:10:111εΠτ τεΙΙειι·ιέι:

Ψ1'ειιι Ιιειι ά'πιπιιια οιιι1εΡι·ειειιάειιτ,ιΙε ποικ

τιαιι: ιεΔω ἐι Ιου: επτα:: 8ε πατησα ειι Ιαπε

ι·ιτιεΒιιιειιιοιιε,ίοιιάειιε Ιειιι;ΙΞεΙὶειεέ ΡιιιιεἰμΙε

:Παπ Πιτ Γνιι εΙε εεε ειιιεΤ Ροιιι&ε , :ιεΙιεΙΙεα,

Ιιοιιιιειιιε,ΡιιιίΒιιιεεε,8Ιοιι·ε,νοΙιιΡτει,ιι'ειΡΡιε

ΙιαιιΙει·ιτ ι:ι.ιιιιιιε εε Μαι ειιιφιεΙΙΙε ει.ΙΜιειιι:, Ιε

ιιιιεΙ αι ιι·ΙΡΙε,ντιΙε,εΙεΙεέ1τεΒΙε,ΙιοιιιιεΙΙτε.φι Π:

άιιιαίιέίε: ίεΙοιι :με Ιεε :ιΙΐεθ:ιδε ιΙε5 Ρει·Γοιιιιεε

ίου: ιΙιιιε:Γεε,τειιΔιιιιε τοιιεεειιεειιιτιτιοικιΜι Ια

2€Ι©Φρτιοιι άν» Γαιιιιει:αιιι Μαι. - 4 -

_α“ι41%



ο ιι ν ιι ιι Τ:Ρε οίε @τινι-τν ;6

τ Ρ τι ο ε τι ι τ.

Οτε ενΞι: ντι μια Ια νειι€5 ΒειιΠ-εο,8:εό
' πιο Η οΙΙο;ίξ ΙΙιιΙΙ: τ'αΙΓετιιΙ;ιΙέ::δε τι:τιτέε

άι: τσιπ :το Ιιτ:Βο άι: Ιου ποιο, εΙΙε εόττιές:ι.

τω: Τε›ιιτΙε [οίτι8 δ: Ισ._ίοΙιεττιιάε εΙτε

Ρτιιιιιτι·:ε ιιιοττεΙε , ώ τΙε Ιἐ ι:ι·ιιιιιιιΙΙετ 86

εΙΙΙΙΒττΡ0ιιτ εΙιοΙΙ:·ε αΙιιιετ&ε, 82 Ροιιτ €

Βιιάσε ότι τοιιτ σΙΙΙΙοι·οιιε , δ€ ΒΙΒΗ πιω

εΙιεισιιιι- τΓειιιτ ΡτοακΙε ό:: Βιι):οτιε δ6Ρατ

νοντεοΙιι τοιιτ εΙιΠἑιιιΙιΙιιΙιΙοετιισειιιτιιιοΙτι8

;τοιιε €ςΙΙΙοτεειιτ τΙΆιτιιιετ τι ντι Βιιτ δε ἔτι

νιιτ:Βιι,οιιιτίΙΙτι Ιν:ιιτιτιιάε; 8ε Ια Ιππι

:Με τι ειταιιττε οΙιοΓε £1ιι°ν11 Βιοτιτοιιτττ:

Ιοοιιο:Ι-οιι τι:: τΙείΙτε ττειι ΡΙΙ.18 : δε νι:τιτει

_-ΒΙετιιειιτείτ Κ: Ρτοιιιιι:·τ δε Ισ ίοιιιιετε.ιιι

ΙιτειιτΙο τοιι8,8: εοττιΡτετι:ιιιτ οτι Ιον τοι18

Ιοετιιιττεε.αιτε”ιΙΙιιν άέίαιΙΙοιτ τιιι.εΙοιισ

· £ΙιοΙΈ , Η ιιτ:Ροιιττοιτ είΙ;τε Γοιιιιοτειιιι,

Ροιιτα: οιιΙΙΙ ν ειιιτοιτ οικω Ιιοτε.τΙο Ιον

τ1ιιεΙετιιο ιτΙιοΠ·: τΙείιτιιΙ)Ιε.ΙΙ ::ίτ τΙοιιε τσιπ

α:ττιιιιι ι1ιιι·: Ια Ι:τ::ιτιτιιάτ: ΜΙ ντι τίτιιτ δ6

ντι: εοιιάιτιοιι ΡειτΕιιότο, ἑι Ιειοιι:ΙΙο τοι”

Ιω Ισιοιιτίοτιτ τειι€ε2,δε & ταΡΡοττοιιτ ν

ιιίιοτιίττιιΙ:Ιο,δστο” Ιεε ιιιοτττΙε 6°οίτιιτΙιέτ

5Ι'ειττε.ιτιάτο μοιιιττιτ ιιοιιε τιιιοτιε ἐ

  



__ οσ·ιωτο ι.Α·ι.Ι ο ε υ ιι ι 1. σε:

εοΙΙ :Πιτ δ: ἐ α:Ρα: εοικΙΜοιι , απο: προ·

μι: νογι:ε πωπω άΙΙΙΙ:ιιιΒΙειΙ:Ιοε , δε ία.

ςοιιε δω ι:οιπ άΙΙΙει·ειιτοε. εαΐΙΙ,6:τια·::ιεΙο
Μαι: εΙεε Ιιοπιιτιοε εΙΙ: τ18.ΕΙ.113€ απου: , δε δ

μ: Ιιιχ-ιιιοΒιιε εΙοΠτειικ δε εβιιιιοιτειικ

εΙΙ.ι ίοιιικωΙτι Ιιίειι:ιιιειιε ΙΙ ειι εΙΙ ιΙεΙΙουτ

:ώ Ρετ ειιιΙΙο οΡΙιιΙοιι,ι1ιιΙ επι ΙΙ:ιι ο:Ιιι "ει,

ωΒάι· ετιιΙιωΙΙΙ:τ Ισ ΒιιιΙΧ., Ι)°οὑ νΙειιτ

ιίεΙυειιιιε ί:: ετΓικιεΙ:ιιιε· ω: τι”ειιιοΙτ Βε

Βιἱιι εΙ”αιιευιι€ σΙιο& Ι.οΙΙ Ισ Γοι.1ι1ετ:ιΙΙι

· Ι:Ισιι,ττειωιΙΙΙειιτ·ΐευΙειιιοτιτ Ροιιι: εισφο

ΙΙιτ εΙοε τιεΙιεΙΙΙ:5.Πειυττοε Ιι18αιιιε ι1ιιε Ια

.μπε εΙΙ8ιιο Ι-οΙτ δει;οιιΙΙΙΙο ὁ. εΙΙιε Βουκο

' τέ,πιοττειιτ τουτΙοιιι ειιιειιάειιιειιι Ρει·Ιο
ιιιογειι :Ιω ιιιιιἔἰΙὶτειτε δε όΙΒτιΙτε2 ἑι ΙΙα

Βιίτε τεΙΡε&ετ δε Ιιότιοτει. δε 03, 2 Ρ0ΙΜ

Βιιιτο ‹Ιο οοιιι; ΦΠ οιογειιτ δ: εοιιίΙ:ίτικΠτ

ς Ια ντε" ίεΙΙ:Ιτέ ὰ ειιοικ Ιιεειιιεοι1Ρ άι:
Ι ΕιιΙΙΒιιεε:δε σπα Ιἔι "Μουτ εοιιιττιειιἀσι:

ειικ-ιιιεΙΙιισε,οιι5,:ιεεοΙΙ:ετ εΙεε €τ:ιιιεΙε δε ·

:Ια εειιιο:1ιιίιο€ιιοιιτ δ: =οιιτ ιιιιτΙιοτΙτέ.

Μ:ιΙε εσωι ‹1ιιἰετογειιτε1ιιο Ια ιιιεΙΙΙειιτο

εΙιοΙερΙ:: τοιιεεε,Ιβἱι Ι‹ι τετιοπιπιέε, ΙΒΑ:

(οέ8τιειιΧ οιι επι τετιιΡεςΙε 8118ττ€, οι: ειι

τα:ιιιΡε δε Ισια , δε· ΕΜΗ· Ρ:ιτΙει· ό”ειικ , δε

ΡετΡετιιετ Ια 8ΙοΞτε ά:: Ισιιτ ποιο: Μ Με ιΙ

χ οτι ει πιο ΙιιΒιιιιέ δω ιτισΙΙιτειιτ Ισ ίιιι56Ι;

  



-.β

  

. ιτν_κι: ·τυξοπειεεΜε. 5-7

ι:Ιιι ΒΙετι,Ρατ Ισ ΡΙο.ιΙΙ:8ε μι: Ια νοΙιιΡτέ,

δε Ροιιί-ε:ιιτ ειιια:Ιε Ιοιιιιοικιιτι Βιετι Ιοιτ ειιιι

.ν0ΙΠΡΕ8Ζ,δ6 5.ΓειΙοοιιει ιΙι1 Βοιι καφε.

ΙΙ δεσ ττοιιιιι: απο: 911εΙΙΙιι€5 νιιε ειιιΙ εδ

ίοιιάει·ιτ 8: ΕΙ13.ΠΒίΐΠΕΙ% οεεαίἰοιιε 8ιδικ

εΙ°ἰεοιικ Μακ» Με νιιε ειπε Ιεε ειιιττ6:5.()ό

πιο απο: ειιιἰ εΙείιτειιτ Ιεε ιΙεΙιε:Πξε Ροιιτ ει

· 11οιι:ΡΙι1εάηιιιΙΙΙδ.ιι€ο)οιι ΡΙιιε ιΙο ΡΙιιΙΙΙι:

86 :Ιε νοΙιιΡτέ:οιι εοτιιιοΙτειπάο Ροιιιιοἰι:

ΙκειιιοοιιΡ,οιι Ροιιτ ε':ιεςιιαΙτ άσε τιεΙιεί

Ωω ουΡΜ ιιιοΙτ ΡΙιιε ὰ:: τοΕιιτατιοτι. ΕΑ

κι εΙιοίω εΙοικ: 8αιιιι:τοε ΐεπιβΙεΙ:ιΙοε,Γε

ΙΙιικ:Ιο 86 Ι'ιιιτειπιοιι (Με Ι1οτιιτιι σε Ισ τια

ιιειΙΙΙο δε έι:ιιιΕΙογο.Οοοιπιε Ι°οιι τεεΙιετ

:ΙΜΙΑ τιοΙ:ΙεΙΙσ δ: Ια Βιιιειιτ :Ια Ρε:ιιΡΙο,

ι1ιιί ί-σιτιΙϋΙοτιτ σ;Ιοιιτιω: νικ εσιτειΐιιο ΒΙοιτο

δ: ΓΡΙειιάοιιτ: ΤοιιωιιιΙϊ ειιιο Πω εΙοίΙτα

Ια ίσωπισ δέ Ιεε οιιΕιτιε,Ρου: οτι τεετιιοιτ

ΡΙειΙΙΙιτ 8ε οοιιτοιιτειιπτιτ.ΦΞιτιτ επι;; :ιπιΙ:.

£ιιιε Ι,οτι (ο τι·ιιιιοΙΙΙο ι:Ι”ξεε1ιιαΙι·, ε”τΙΙ: νε-τΙ-ἔ

το,ΒΙετικητ να :ι·αιιαΙΙ Ιιοιιτισ:ΙΙο Θ: ττ6Ι:

Ιο.ΙιπόΙ:. ΜΑΗ εεΙει ινε ‹Ιοἰτ ροΙππ :Με ιιιΙε

:ια τιιιι€ ιΙοε εΙιοΐοε :Ισ Ιοττιικι: , οιιγ Μπι

σάιτ νεττιι.Τ0ιιτεε Ιεε ο.ιιττειώοίοε,οιι Ιεε

τΙ.οΙΙιε ου Ροιιτ ειιιοΙτ ΡΙιιε σΙο-ριιΙΙΙ-ο.ιισ€,.

οιι Ροιιι· ευ τεεειιοίτ ςιιεΙειιιο όεΙυέϊει:Ι6.

Ε: ώ; ΜΗ:: ιπειτιιίεΙΙ:: άι: ΙΕιγ:κιιοΙπισηιιε

1



  

  

. Ζωωω.ι.Τ. ΒΕ ιιιιιιοξ: ε

Ια Μαιε άι: εοτΡο Γε τεΙααιτ 'δε Π: τει:

Ροιτειπ ει” Ι)Έιιε άουτ ιιοιιε :ιι1οιιε Ρετ

ΙΙ: ει' εΙεΠ`ιιε.(ΞειΙα ιΙΙΓΡοίιτιοιι δε Ιαπω

Ιε ‹Ιε Ια Ρειί.οιιιιε , :φραπε εε ΓειιιΜε

ε1ιιεΙοιιε ΡιιιΙΙιιιιεε: Ι:1|Ι38:.ιιιΕό δ: ΙΙο.ιΙιτεΙΙε,

τειιοιιιιιιέε,δε Ια Ειιιτε,ΡΙ:ιιίΙτ.ΙΙ είΙ εΙοιισ

του: ιιοεοιτε ειιιε ίοιιΙι:ιιιταιιτ οιιεΙειιΐνιιε

εΙε εεε εΙιοίεε,οιι οΙεΠιε Ια ΙιεειτιιιιεΙε : απ
εΙιειειιιι ἰιι8ε εεΙε είΙτε Ιε Ιοιιιιεπιιιι Μαι, μ

ςιιιΙΙΙ τεεΙιειεΙιε ιΙΆιιοιι·,8ε ίουΙιειιιιε ΡΙιιε

:με τοιιτε οικω εΙιο[ε. Οι ειιι0ιι8 ιιοι:ιε

οι: η ιιΙειισ.ιιτ ςιιιε Ισ. ΒειιτιτιιιΙε ιι,εΙΙ: αιι

τι·ε εΙιοΓε ειιιε Ιε Γοιιιιαειιι Μαι. Ποιὶ

νΙειιτ (με εΙιειειιιι ιιι€ε εεΙΙ είι:ιτ ο: εοιιι

Με £Ιε ΒειιτίτιιεΙε, ι:ιιιιεΙΙ ΡΙιιε αιιιιεε δε

εΙείιτεε @σε τοικεε Ια: ε.ιιττεε.Ειι εεεγ εΙόι:

ιισιιε εΠΡι·ΒΡοίεε Ιει ΐοιιιιε ά Ιε ιιιοιΙεΙΙε

ιΙε Ι'Ιιιιιιιιιιιιε ίεΙιαιέ,ι·ιιιι αι Ιεε τίεΙιεΠεε,

Ιεε Ιιοιιιιειιιε,Ια ΡιιιΠἔιιιεε,Ιει €Ιοιτε δΖ Ια

-νοΙιιΡτα.,δε εοιιΠιΙετειιτ_ΓειιΙειιιειιτ εεΙέι

ΕΡΙειι.τιι5,8ε νογιιιιτ εμε τοπια εεε εΙιο· '

Ια ιι.ΡΡοι·τοιετιτ ε1ιιεΙιιιιε εοιιιαιτειιιειιι:

86 εΙεΙεδιετΙοιι ὲΙ)εί·Ρτιτ εΙε Ι°Ιιοιιιιιιε,εοιι

ΙΕιτιιιι Ρετ εοιιίειιιιειιεε Ιε Γοιιιια:ιιιι Μαι

απ:: νοΙυρτε2,Μο.Ιειενειιιι ι·ετοιιττιει: σ.ιι

ίσως δώ. Ια ΓοΙιι:ΙτιιιΙε ό.εε Ιιοιιιιτιεε,ΙΙειι·

ο



  

1.τντιιε τττοτειι=:έΜε. 58

τστιτΙσιιισιιτ ιισΐουσΙε (Μπι ουσ εσ Ιου ω·

υσε ντισ ιτισιιιοιτσ οΙσίευτεισ δε νοιΙἐσ)

ε:Ι1στεΙισ δε σου:: τοιιίιουτε τοποσ Ισ ίου

ιιστειιιι Μου. Μειιε €11Ιει τιισΙιτισ Γοττσ ουσ

Ισε γυτοιιοτισε,ουι τισ ΐοτιιιοιιτ οιισΙ ευσ

τιιιιι Πε όοιιιστιτπσιιιτΡουτ τστοιιττιστ στι

1ευτ ιιιαιίοιι . νουε πιο ΡοιιττισΖ ιΙσιιι:ιτι

τΙστ, νοιιε ΓσιιιΙ:ιΙσ-ιΙ ουσ σσιιιι-Ιὲ σττσιιτ

ουι ε°σιΨοτεστιτ οι: ιι)ο.ιιοιτ ΙισΙοιτι τΙΆυειι

τισ εΙιοί.σΞ Ποτ ΙΙ τι», Πω οιιι ΡιιιίΙσ Μπιτ

:ιεεοιτιΡΙιτ ιι ν τστιεΙτσ Ρειττιιιότσ ΙαΙιστιτἱτιι

«Ισ ου)ντισ ι:οιιτΙιτιοτι :ιΙοοιιτΙαιιτσ :Ισ του.»

πε τ:ΙιοΙσε,δε ουιτι,εινειιτ ΙισίοΙιι τΙσ :του
ότι ΙΙειιιττιιν > σίτ .=ὶ σΙΙσ-τιισίτιισ ΪυΙΪιΙἔιιιτσ.

δζοιιε ίσττιΙ:Ισ-ΙΙ ουσ εσω- Ιτὶ ΕεΙΙΙσ11τ,ΙσΙΪ

ουσΙε Ιυοσιιτ ουσ σε ου σΙΙ: τιισΙΙΙσυτ ουσ

τοιιτσ αυτα ι:ΙιοΓσ,ίσ άοΙτ @οι Ιιοιιτιοτσιτ

δε Ρτιίστ Ρετ άσίΙΙιε τοιιτΞ Νου ντεινστιιέτ.

Ρ0ιιτεσ Ίι1€ ΕΟΠΕ 06 9118 Ισ8 1Ή0ΕΕΒΙ5 8>ε9

·ίΙ:ιιιτΙτσιιτ δε Ισ τττιυειιΙΙσιιτ δειτ:οιιστΙτ ,ΙΙ

τι°σίΙε· Επι; εἰ στοιτσ ουσ σε ΓοιτεΙιοΓσ πιου

ιι:ιιίσ,ιιν ουσ Ι,οιι τΙοιιισ τσισττστ. Ι.°ιιιιτΙιο

τιτέ σΙοιτ- σΙΙσ σΓττσ τιόιιιέσ σιιττσ Με Βιέε2

οιιον οοιισιτειιιτ-ιΙ ετοιτε ουσ σε ουί το

ιιιιιιιιτείτσιιισιιτ ΡΙυε σιτσσΙΙττιτ ουσ τοιιτσ

ειιιττσ σΙιοΓσ,ίοΙτ εΙιοΓσ ‹:Ισ Ρσυ δε εΙσουογ

Ιου τισ οΙοιυσ Ειιτστοιτιοτσ2 απ:: νοτια

κ

  



οοΝεοιΑι. οι :Μποξ

δικ Ια 8Ιοιιε δε Ια :ειιοτιιιιιέε ΓοΙτ ι δεί:
Ρ:ΙΙ.ετ21Ιιι”εΙΙΡω ΡοίΙΙΙ:Ιε οιιΙνιιε εδώ-ε

επί επεΙΙεπιτε πε ΙοΙτ ειιιΙΙΙ ΙυςΒέε ττείἶδἱι

ιιε,εΙε ττεί18τειιιδε τεΡυτιιτἱοιι, δε δικα

ἶιβεετΙτιιδε πε Ι-οιτ ιιιι8οΙΙΙειιΙε,ττΙΙΙε, δικ

ΙΙιΙσιεττε ὰ δοιιΙειιιε δε ΙδέεΙιειιεε,οιι”εΙΙ-ιΙ

ΙσεΓοιιι δεΙε διτει με διιειιιΙδιιεε απ:

ΡΙιιε μήτε: εΙιοΙεε, οτι ιιε δεδτε ΓειιΙε

ιιιειιτ δικ: εε ειιιι δεΙεόὶεετι Ιε ΡοίΙΙ:δειιι1°,

δεδιιι δοιιιιε ΡΙειΙΙΙτ ἐ δω ειι Με Ιοιιγίἔ

(ειπε. δε εΙΙ εεΙει.ιιιεΙιιιε (με Ιεε Ιιοττιιιιε5

δείΙι·ειιτ τιιιιι,δε ιιε τεεΙιειεΙιειιι Ροιιι επι

τιε τε[ΡεόΙ Ιω ιιεΙιεΠεε , Ιει διοιιΙτει , Ιω

τομιιιιιεε)Ιδ ΒΙοιτε,δε Ιε5νοΙιιΡτε2, δικ:

Ρουτεε διι”ιΙ5 Ρειι Τειιτ με Ιε ιιιογειι δΈ

ΕΦΙΙΩ8,€11ίιΙ5 δωσει εοιιτειιτειιιειιο Ιππι

Ι10ι.11°,αιιΕΙιοΕΙτέ,1°εΡυτειτΙ0ιι , δ: ΡΙειΙΙΙι·.

(δ”εΙΙ δοιιε ειιε εΙιοΙε Ι:οιπιε ειδε Ιεε Ηδ

ιιιεε νοιιτ εΙιετεΙιειιιτ με:πιτ δε δωσε ε·

ΙΙιιδεε , ειι διιογ ΙΙ εΙΙ: δει εο8ιιοΙΙΙτε.

εοιιιβιετι είΙ 8τειιιδε Ι:ι.Ι:οτεε δε Ια πιατα

ιε. (Β.τΙ:ίετι δικ Ιεε οΡἰιιἰοιιε ΙοΙειιτ δὶ

ιιετίεε δε διίδετειιτεε , τοιιιε5Ιοιε ιοιιτεε

ί;ιιικ δ7ειαοεδ ειι Μπιουτ δι1Ιου.ιι1εταιιι

ιεπ...



  

`ιτνπε τιιοπετεειιιιι. ;;

-ΡοιεΜε Π.

Ε διετα ά,Μπε ι20%Μ-Μώσ

£Ιπικ2εΐα:ιε: 7πεπει Ισά

Να:επε Ζει τἔψιἔιροἰς

ΒεβειδζΜιεβτωσ έωίε,

.Ποια τυφ'δταετ.σε9·α:Μ Μ"

ι .Ευ/δια σ£εψπεἰβἰοτιτ

Ρ”Μπαιιιἰ/ἱβπωε ασποτβά:;
ήΩς@σεωΛεβυτ /ιά|πελι.

Ζε ζγοηβιώς·ε Δ”

5ωι ω!ιἴΜι κάβο ωΙΙίση

Ε: άι· Δ: Μάικ ιἰε/διι ωα#Μ· -

Οκ ά· Μειἰοιι£€υππ£ Μ· ε.

Μ@τ 20ι·.7πΉι·β 6[€βΙΙ'2;

Ε! 7%,07$ α “σέίΝέΜ; Δ

Μαπτ·πτωμεί7ιω αΙΜικέε,

ΠΡΘΜίεφε σΙυπσειιι··βειπέΙ::

17ι·ββια· ἱ!ββιισιἱεπ£,

Ε! ΜΜΡ2 Σε· ρἱ€ζε ω) ἱἰτἱεπ2.

_/·ίἱπ/ἱ Ζθ|7θΙΙΙ' @βια -

%ἱ άι: πι:σιωια κι ΜΜεαπ ῆ

άπιαιτε από τοιι#ἱι σίΊσι βιβεξέ2,

Κ” |ε πόδι” ε” [κι Μζ·ε,

.21Ίτίοπ2:0 @κκε ιὲ`:Μαη

@τα ςιφτἐπε”ἰςσΪσακἔετ, -› `_ ι

  



 

  

κι

Βἰεκ κιίΊικε κικἱκ εκτέικά·

1ΜκιΙκιβι·βιώνιβ2κεψ . . [

10]Μξ/ΙΤ8 Ο· Ζ,εκπε!εκ17

Με" ΕιθωίεΓ [ε ι·ετεκκ·,

εἴ!κρροφιι ά,κκεκιιιι·ε

Σε: Με καΜεζιΙε δει·έικε,

1! καΐκι και· Ίω/επ·ι· .

17ωΙκκε ία Μέι;Ο ίατειι·

.Εκ ιικ]Ικι·ε Ζκ"οκκκ ἐκἱΙΙε,

.ΕΙΨυ2ιτ ή κ|ιψει· ικ·κκκιΙΙι>.

1,κκκι·ε με [Μι Με ‹Ι και

Μι· [ε τκκρεκιι, κε @κι ΡΜ

ΕοιικΙπζκικι): έ/]ε κεείκι·Πε

%ιικά ἰἰἐκε/Σι Μακάι· οκ ἰκιπἐ,

ίσοι κε/κκι @Μιὰ ιἰε Ίιευέι·

ΡΙ:ιεκκε ο·ειοικ·κικ· 424 [ΜΙ

@έ Μπι εάκκιφφ ζωές”

.θειιΙκκι ία κκεΐει κἰΈΪΒΜἔΜ,

Μάικ μι· Μ:κκκ·ε ιβεικικ

Μ» εκκι· πκίεκι κκ κικιικ.

Τοκτ α· μέ κΜίκι κκέΠΈκισε '

έα; κειοικκε ἔ]δκ εβΟκσε,

.Ωρα κΙικει·: κικιικεκαεκέ

1Έσκετάε/οκ είι·κκεκιΡε

Τα! κιίκ Ια/ίκ ἐἰ κκκἱεκκε

0κκκύ!εκιεκτ έ! ε· 2ίεκκε,

ροΜΜε κί,δικ €87'6Ζε σἰειυἱκἱΐ

κ

οοΝεοι.Ατ. Με υιιιιοεΪ.`



ο οι” 7 ή---ν_ή

ψ” ·- ε

1:τνιιιι τιιοτειεεΜεζ 6ο '

.Σετ Μπιτ: σοβαύ/ε· ο” π·ιοικίΙ.

Βου. οτ τ.Α τ”. ΜιοετΪ

. Ι .

Μ ΡΜΙοίοι:»Ι·ιισ ειιίσιοτισ ιιιτιιτιτστιατιτ στι

ΡοττισιιΙιστ τσ ουσ εν τΙσίΙυε σΙΙ” ο 8στιστοΙο

_ιιιστιτΡτοΡοΙό, @ισ Ια πιτωε τισ 8Ιτ Ροιτιτ σε

- ι:Ιιο(σε μι· οιις·Ιουσε-νιιε ίουΙΓστιισιιτσίτιττιέσο

σΙΙ:τσ Ισ Γουιιστιιιτι Μαι: ι·Ι”ο.υτατιτ οι1'σΙΙσε οτι σ

._ ι:οττιΡΙιΙΙστιτ με Ισυτε ΡτοτιισΙΤσε. Ετ Ρι·σττιιστσ

τι·ιστιτ σΙΙσ Ρτουυσ ουσ Με τιεΙισΙΤσε τισ ι:Ιουτισιιτ

ΙΡοιτιτ τσΙ σοτιτσιιτσιτισιιτ ου'σΙΙσε ΓστιιΒΙστιτ Μο

ττιστιτσ,8εΡουτ ΙσουσΙ οτι Με άσΠτσ,ιιττστιεΙυ ουσ

12 Μοτό σίΙντι Μειι ττσ6-ΓυΙΒΓειιτ τΙσ ίον-ττισί:

νηο,δεουοιισΙτιστι τισ ιιιοτιοιισ.οτ Ισ τιεΙισ ευ τοί

1ισιι :Ισ Ιου ιιΗΙιισι:ιτ:σ σίΙ: του(Ιουτε ιιιιΙιοσιιι:.

$σσοτιτΙσπιστιτ , οιι'σΙΙσε Ιου: ιτιοιοστιτσε, τιτ

τσιι‹Ιυ ου°σΙΙσε οιιτ Βάσω τΙ'σίσοττσρουι.· Ισιιτ

ι:οιιίδ:τυοτιοιι.Τιστσσττισιιτ , ου'σΙΙσε τισ τοΙΙΙΙἔ

ίστιτ ΡοιτιτΓιτιάιοσιισσ ο ΙσυτΡοΠΠΙουτ , επειτ

άυ οι.1'ιΙΙισ ΙειιίΙσ ο”σΙΙ:τσ Ευα ουχ ΡοΠἱοιιε άο

Βιιττι,άσ Γοιβάσ £τω6,ετ σ.υτι:σε τισεσΠιτσ:.

Ριιοειτ πι.

Τ νοιιε ( ο τοττσίττε5 τιιιΙιιι:ιι1Χ! ) τοστ·

Ε:Μου ουσ ίσιιΙσιτιστιτ στι τΙουτσδεουιιίι

σοιιιιιισ στι Ιοτιζοσ , νουε εοιιοιΠὶ·Ζ ουσΙ·

σΙΙ: νοΙττσ Ρτιιιτο:ισ:ουΙΙΙ ουσ:νο“ σωσίβ

βιτισσ ( ίἰτιοιι ου τσιπ τιποτα: ; τσΙΙσ :το

ο



ί

  

Δ οοΝεο1.Αι·.-ισε ι>ι-ιιι.οεξ

πιοΙιι ε εμε νοιιε Ια Ροιιιιει ειιιοΙτ, :Ι δυο?

Ιτετιδ δε διιεΙΙε είΙ: Ια θα δε Ια να” ΙσειιτΙ

' =ιτιιδε,δεΙὲ εοπιιιιε οι ῶιιιιετεἱιι Ιιιετι Ι°ειι

ιτειιδειιιετιι: Ιιιιιιιειιιι νοιιε Βιιἰδε δ: αδιε

ιιιΙιιειιειτι1τεΙΙειιιετιτ. Μιιἱε διιιετΙ-εε διτ

τεε δεττειι:ένοιιε επι δεΙΙοιιτιιετιι δενοιιε

επι εε:Ιτειιι€ ιιιιΙΙΙ.Ωοι°ιΙΙδ€τ€Ζ ιι: νοιιε Ρτιε

ΙΙ μι: εεε εΙιοΙε5,Ρ.ιτ ΙείδιιεΙΙεεΙεε Ιιοπι

·ιιιεε Ρειιίετιτ ειτωιιιδτε δε οΒτετιιτ Ια βρει.

τΙιιιδε,ΙΙεΡειιιιἔτ :ιττΙιιει δΙιι δη δ Ι.ιδιιεΙ

Ιι:ΙΙε σ.ΓΡΙτετιτ, δε Ρ:ιτιιειιιι· ειδ δε Ρι·ετειι

δειιε (Σετ Η Ιεε ι·ιεΙιεΙΙεε,Ιεε Ιιοιιιιειιι6, δεν

ιιιιτεε τεΙΙε5 εΙιοἴεε ·Ρειιιιειιτ διιτε διι°ΙΙ

Χ

ίειιιΙ:Ιε διι)ειιιειιιι διοτι τω: τιιιιιιδιιε ει. εειιιε ›

δώ Ιεε απ, Νοιιε €οιι€εΙΤετοιι5 εειιιι-Ιδ

Ιιειιτειικ δεί Ιεε Ρειιιιετιτ πε ιιετΙτ . δεε.ιιΙΙΙ εΙΙεε τι:: Ρειιιιειπ ΙΜ» Με δ τσιπ

τε εμε Ι'οιι δω Ρτοπιετ,δε δι1°ειιι_εοιιικιι

τεἱΙε 'ειγειιι:Εειιιτεδε ΒειιιιεοιιΡ δε Βιετιε,

ιι)εΙΙ:- ΙΙ Ρέιε Με εὶ ιιι€ετ διι”ετι ει:ιε ίε τε

ι:τοιιιιε Που Ια ντειγε, ιιιδιε ΓεειΙειιιειιι νηο

Ι:ιιιιίΙε δε ΙΙιιιιιΙέε Ιιεειτίτιιδεε Ιε °δετιι:ιιιδε

δ,οιιε Ρτειιιιετειιιειιι: δ. νοδε ΜΜΜδώ

ηήιιδιιετει είδειπεδ τΙεΙιε ,ΙΙ ειιττε ι:εϊτ (Ια

1°Ι©ΜΠεδ ΜΝ» π'αιιει ι.ιιιιιαιδεδε τιοιιΙ:Ιό_

Μιδιω0ΠΝέετι @Με@Μεμια διιεΙε

επιδε. #ΙΦΓεωδτ ΜεΜακ ειδε και ιδιοι

* . - εδω,

Ι



:.ινιε-τ1ιοπέτεεπι. έ: ;7 Ι εεεει1ε.νετέαιΒΙεωετ(ώΠε)Ξε η'ειγΡοἱτιτ

· (6ιιιιεπευτεε ὁ'ειιιοἱι: @πωσ ΜΗ: Η Είστε '

`ιὶ'είΡτὶτ, ιηίἱτεΪοΙιι _, ιιειε πε ειπε ἴοἰε·

τοιιτωεπτε δ: όοιπιό ε!Η1ετίε όε εμεί

κιιιε εΒοΪε.Μειἰε τεΐροηάε2 πιο7(ιΗόΐ:-εΙ

Ιε.)Οε!ει πε νοιιε εΩ-ὶ! μι: εάιιειπι , οιι

Ρουι·εε εμε επεσε η”ειιἱε2 με εε αμε να”

ειιίΠει νοιι!ιι αυοὶτ_,οιι Ροιτι· ειιοὶι· σε αμε

νοιιε ειιἰΪἰε: νοιιΙιι η'ειυοἱι· Ροἰοτ2νοιιε Ισ

ΐι;ειιιε: Μέ(όΙΗε.)νοιιε ἀεϋτἰει όόε (εε `

ἀΙτ-εΠε)οιι ὶειΡτεἴεπεε άε εεΠ:ιη·4εγ , ου '

Γεί1οπ8ι1επιειπ ά:: εεΙἙιὶγΙὲ.Ιε Ε: εοΜεβ

ΐε(άΙΓ)ε.)Α εειικ-Ηι(τ!ίοεΙΙε)Ιει ε!ιείε εμε

Πε άεΗτεπιτ πε πωπευε εΠε [που ΕΙΗ:1εμτ

ωειιηιιε(ΜΙε.)Οε&υχΗαϋτ- εΙΙε)ι1ιιζΞ% ' -

Βεἴοὶη άε ε1ιιε!ι1ι1ε εΒοίε,ηε Ρειιτευ τω: “`

' ηΗ:σει: τοιππω: Πιί·Είξιικε,πη είὶτε εστι

τειπ επάεΥ-ωεἴηε.Νὁ(ἀἱ£Ιε.)νουε «Με

(ἀὶ£‹εΠε).εΙιιεΙε1ιιε.τἰεἱιε εμε νοιι; Ϊυίἱἱς©ίουίΐΗει εεΙὶε επεεε_ωφε;ιι Με τσιπ απ:

τ:Πτ1(έίδβ.) Εεε τίεΒείΐεε τΙοιπ:-€ Ήΐε=τεΙΙε)1 |

ω: Ρεπι1ί:ξυ7 ΐειίτε (με εεΠ17 Ψ1ὶΪεεΡ|οβ

Τεάε ίο1τ εοιπετυ; δε Με επ ἴογ-ωεΠπε

άπο ἴε ΦΠω Πι!Ήί-ε,ιη &ἱτε (μι πε Με.

ἱιπΙὶΒἔτ 8:τίο.ιτ βεἴοἰτιόε ςιιε1φ.:ε εΒοί-ε, -

εόιπε εεω:-Ηςιή & ττειικιΠ-Ιέτ ὰ Ιεεεωεβ

' δ;; ε'ειίΓειι:επτ δε &Ρτοτεεττειιτ ε1ιπιπ:ϊ Π:

. - γ 1: -ε Κ _

ι

!



Η
 

-,η:οκε·ο:.Α·τ. υΕ'ΡΗτ1.·οε.¦

Κε Μακη: ειεςιιἱΐοε. Β)ειιιειηιε8ε Πά.ιι1τ

βμω ώΠάαετ8ιιο Με τΞεΙιεΠΕε ιι°οιπ :αιι

ςΗΠ° [ω;υ;ε· ΡειτΕἰ€ι11ἰ€τ€ [ΟΠ ΡΓΟΓΙ'β

άΐ:ΙΙεε-πισίωοε,Ρουτ εωΡεΐε!ι€τ εμε Με

ΜΡιήΙΤοητ «Με Ρτἱιιἴο; δ: οί,ιέ:εε :ὶ σου;

ι1ιι1Ιεε·ΡοΠωειπ α5·υττεΙειι: νοΙοιπέ. Μ

!ε :οΠΪεΠἔ(ὲἱΙἔἰε.) Ε:Ροιιττ1ιιογ πιο Η: 664

ίεΠάίσι νοι;ε(όπ- εΠε)Ριιίε ι1ιιε πισω νο
γόε κοιιώεε ἰοιιι·ε :ουκ €11Π..οητ Ρ1ι15 ά'ειι.ι-¦

εΕιο:ίτέ: 86 άσ ΡιιἰΙΐειιεε , Με -οΙὶει·ὲ _ ε€ι1Χ

‹1ιιἰ (στι: τιποίηάτοε ττμιιι€τέ 0130021· εἴοἰι

Ρ:οα:άς;ιτ τεστ άι: άοβετε δ: Ρτοεέε , δ:

:1ιιεΓου οχι: :πιτ ά:: ΡΙειἱπόὶ:ε πω: οοιιτ;,

Η εε 11°οίΈ ‹1ιιε Ια Βἱοτιε τ1ιιὶ οπω:Π:έ Μαι

ἑι ει1€ι1τι8 ου μι: Έστω, οιι μπτοιτιΡΜε,

[απ :εάεωε.τιάει9ϊΙ ώ: νι·η(άίθο.;Πόσ

του: βοττιι11ε τἱοΒο(όἱτ ε1Ιο)ειυ:ειΒοίΖώι8 ›

ά·.ωωπω.8€τε Ροι1τ€ειτάΦτ ίἑε Βίοι”. Δι

· @τι ω: Γ9αιιτοΙτ Ματ εεΙιι(τεΓΡοιὶἀἰε-]ε μ

Ιοι·ε.) Ετ τοιιτοείοΙ8(σΐτ- οΙΙο)ὶΙ 11°εωιι1τοίτ Ϊ ή

Ρόἱ£ιτ ὰ: Βεί0Π1,ε”1Ι ι12ιι.ιοΞτ Ροἱιπ άεὲὸὶἔε .

ιιΉ ειιίΪ:ΜΜΜ: ‹ὶο Ρ:τότο.1Ηίγ ει οὐκ ·

3ο άοι1Βτε(ώίξε.) Όσα: 1ο. κ:!ιοίξ( ·ίτ- ε!-'

Ε) Μ), εΠ: Γυεικόέ:ε τὸυτ ευ τ:Βους:.Ροιιι:

ε; ςιίοἰι Η Ρο:Ϊιι:ιὸοἰτ αμκ: ΙσέτίάιοΠΕε-·

· Ρξιιίΐσητ ιζ'εΙΙοε-πισίωοε εσπάτο!σε Ηοω- ›

κκε ἴυθἰβιιε 86 ΡὶοἰιιεῳςΙε τοιιτσάιοίζες 2

8 .
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· ΪἰάΪὶτε ὲΙ”:ιιιέτἱεε.Ετ

Ο

ι.;ὶ :να ιι· π· 1ι<ρ :έ 1 π οι; εξ ή ώ.

·ι:ΙΙιτε [σε ΙειίΠέπτ ι-.ΡΙιιἱὶοίἰ: πεσείΠτειαΞιπΗΒοηε ‹ἰε Γειἱεἱε €Γπι1©τυἱ7.Μ2ἱ8Ρετ φαιά

π1ογοτι ώ: :ο[Ι€1άιε ΙοετὶεΒιείΪ-εε Ρειιικιπ

· £Ϊ1είΪἔτΙεΙ1€£ε ισέ 6; ΠιιάΨοηεο2 Ρουτ-_

ι1ιιογ Με τἰεΙιεεπιιὲ: Ρειιιιέτ Πε κακή: Ηιἱωε

ιίο11τ Πε ΜΜΜ ί-οἱἐ._,- Μια· τη-επ:Βτεε πι:

ΡειιιιΕτΠε Ροὶιπ Μετζ: Ιο·θσίά €τι ΜΜΜ

νοιιε Με: άίι·επ Φις: ε:ιτΧ-·Ιεὶ οτιτςἰεΊυοχ

τείἴἐίἱοι· Κω· Ειἰφ,εΙἙειτιεΙι€ι· Κα: Ιώβ δε

-ε!ιαΠ”ετ ὶο &οΗ.Π εΠ: ντ:1γ.Μειίε ε):Η: :ΜΗ

τ1ικ:Γο11 μα: Βἱειι τεὶικόἱ€τ εαπ. υισσοΗΒ

1ε2,δξηοι1 μεΜ -εΙιεΙΤοτ άι: τοιιε.-Ετ-Πο-_

ιΗ8έατ (ΙΜ :ιΒΒόγετοιιΠοι1ιε,δαουδοι1τε_

άσπκιπάσ,τι'οίΈ ὶειιιπειἰε ΡΙοίοεξ8ε Επι: Μιά:

Π ::Π πεεεΠἐιἱςε κ1ι1Ή ι·:Πε επεσεςιιτΙ9ι1ε_

:Μία ὰ τετπΡΙίτ.8ετοιιτ ειἰιπίἱ φις Η επιτυ

βε ωςΡειιι1δτιτ Μάτ 'σε :ιςεσίἱἰτει , :ια

σ6°ιη:τ:πτε τ1ι1°εΠοε @Μακ πεε:ίξτειικ

αξια φωσ: οιπῇ#οἐἴε 1ίειιιο2Ροϋπ σε2:2ι·-' '

@πι έΙο @άτα ςὶΪεΙΙεἐ_νουε'ΡιιὶΠἑι1τ άοτιί

με: ε011Ε811τει11€π.τ. .

( . :- ΞΒῖ› . >· >

° Θ ΥΡαεπε 111.

". ἶἘ:υι_ξη 2·._;: ›; ` ι · ]

,Ι·` ΐ'.4·.Π·ί χ 4 ·..° _._;,; :τ
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::οπεο:..ατ. :σε :Επσμ

Ι Π: οι :εΙἱσ ώοκάαπ::

ι°Ι”»”Μω::ΜιοκτώΜ!,

Ε: 9:ι,ίί:Μ εκβΡιιίΠ)ιπσε

ΙΜεβιικ·ε [απ £στώΜΕ,

ωιηφ :καψω ΜΜΡΖἱε.€

Πε: ρἰκφτσεἱεια πώ",

Σ: ιἰε:|:ει·ἰσ.σ »Μια ι|:οψ::,

ωίρροι·2εζιίε: τω: ε: ω:

%ἰἰρειι [Μιἰέειιυ· ΜιΪε,

· ,Πε αν:: ιειάφιτίεζ

ΠΜ:: ία :ατε "Με,

Ροιπωπιω:Μπι: κι· Ροιω·έεζ

Ζε Ία·οίυ· Δαοἱ:/ἶιϋ[4π:::

Ε: απο: ἰ!περεκφω

Δ::πώ::ΜΡ: τΙ:εεω:ισε

ΞωΙ:ου:ε:@ωΜ.:

δοΜΜ.αιιι: οι ω: :Μπι πι::

νοἱεχ τιιιι::: ΜΗ:: :ειἰἴοπε μι:: ::Γιποἰ

επ:: :μια Ι:: σΙΕε:ήτω 8: :σει81ί::ετε π: σοι:

#Μ;:ιειπ Ροἱι1: 1: ίοιιιιε:αἱιι Μαι, ετ:::ιάι: :με

:Πες :πώ π: οοπίο:α::: Επι: Η:οπικυ: 6: :ευε

:οικ:ε ιι':ΙΙε: Ρωπκιππ:.Ρ:εωω:ο:πω:,ρα:·

' α (ΙΜ ΚΠ·Γοιιι::::: Μ:: :ιποίο!ιει::: Με οε:ουΡέ:,

Εσυ: Ι:Γκ4ιι:ΙΙ:ε Η: Μ @ως Ρο:::: μι:: πω”

“ΜηΚΦΐΡ:&οι. 5α:οωΙ:Μ::ι:,εΙΙΒ άοΓοοιι

11::::τ Με: νία; 8::::·ιμ:&&Ιοι:ε άοε ΙΠ2Ι-:ὶ11ἔ$,

Ρ::Ιςίτ10ΦΠοε Π: (ω: :::ιά:ιε ςο:.:εωρ::ΒΙεε:

Ι

Ι:

ί

ι
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1.ινκιε ·ι·κοπειιωιιξ Κ;

- 'Πετι:επι τω:2 εΗε: ΜιιΞΙιίτιπτ μι: Ι'οριιιιοιι ότε

|ιοιτικτιεε.επ ι:ειι: @οι ίοιιτ εΠειιετ. ετι |ιοιιιιειιτ

τοικιΒιειι φωτ ΓογειιττεΓΡε&ε·ι Ρετ Ιεε Ειπε, -

τοιιτε5Ϊοἱε Ιεε εΠ:τιιιι€ει·ε ιι”ειι-τοιιτ με Βειιιι

τουρ ά'είτε.τ.· @ι3ττεκτιετιι: , μι· νιειΕΠτιικΙε 8:

ε!ιιι·ι$επιετιτ ι!ε τετιιΡ5 εΠεε νιετιιιετιτ :τι 'ω.

Φωτ 8: πιτΓΡτιε,εοττιπιε εεττε σ.ιιι:ιευτιε,ιΙΙιιΜε

8είοι:ιιιετιιιιιε ιιιΒιιιτέ ()οπίιι)αιτε ὁ. Βοπιε , ει:

ΡΙιιίἱειικε ειιιττεε , ιτιεύτιεπιετιτ ιτιοιιεκτιεε.

ΈΒΟΒΕ ΙΙΙ!.

ΜΑι ε Ιεε όιέτιιτει (απ: :Βια νοιιε)

Εοιιττε[Ρε&ετ ό: :επειτα άιΒιιεε

«Ηιοτιιιειιτ δ: τειιετειιι:ε απ:: ιιιιἰ Ιεε οι»

τιειιιιειιτ.Εεε ττιει8ιΡετε.τε στα Πε Βιετι τεστ

τω ἔοτεε,ι1ιι°ιΙε Ριιιέΐετιτ Ιοεετ Ιεε «κατω

επι ΪείΔΡτιτἀετεειιΧ-ὶἐ ΦΠΜε εκετεειιτΒε

επ εΒιιΠετ ιε νιτ:εινετιταβΙειιιέτ Ιειιτεοιιέ

Β:ιιτιιε ι·ι”τίτ Ρε.ειτεΠε,8ετιε Γεειιιειιτ μι: Μ.

ιιιτ Ια ιιωκε,ωω ρὶιιίὶοίτ Ια ωατιιΐεΡτετ,

δ: άι: Πι τω” ειπε Βιετι-ΐοιιιιεπιτ τιοιιε Π»

πιε$ σπιτι: 8:ιτιόι8ιπει :Με νοἰτ Ιεε πιειΒι

Ρετιιιε είττε τετιιιε 86 εκετεε·ι Ρετ Ιεε ιι·ιεβ

άιιιιιε.Ει: Ροιιιτ εείι:ε οεειιίιό ()ειιιιΙιιι νο

γσ.ιιι: είδε ετιττε Ιεε 5ειιιιτειιτε ντι Νοτιιιιε,

ιιε Γε Ραπμε τειιιτ άε Ιε τιι:ιετ,δε Ιε ιὶείἔ

τωειι:ι.ιιτ Ρετ νιι ΕΡἰἶτιιτιιιιιε κ Με εο

8οοιίι:τετε!,ι1ιιτ Ποπ η ίε ίιιΠει;ιτ ιιίΐεπιη

τ ε ω]



:$οοπτοιιατ. οι·1>Η:ιοε:Μ” τοιι5Ιοε νὶεοε όι1·ιτιοοόε,ΙΆΡΡεΠατίιξ · π

1ο εοοικείοΜ ,; ό: Ι'είϊτοϋι·:ΙΙό. Σζο7:ί (

ὸοιπὲ: :ἐμοὶ άεε)ιόποευτ δ: :Νά β[ἑἴφζ`

εΡΡοττοιπ 165 ὸὶ8ηἰ:οτ ειπε οτη;:ίξ

εΙιειοε.8ε Ραπωωω Ιου: οιεί?:ΙκιοσεΕό ι

Β:τοο πωπω εο8ουδ, Η Ιεμπε Είὶετε ΜΚ; 2

οκιιπἱἴείὶογεοτ,_δ€ &ποίοτιτεοΒοοΞΗτο '

νο εΒΔειιο.Μοἱε νοοε ΡοιιΜεπ νοιιε βιο:

8επ(οοσοτ ο:1ιιο να” 7 ίυΠ·ιε; εοτιττειἱοόἰ:

Ρειτ ΒοειιεοιιΡ ό:: «:Ώιο€ετε; ἐι είὶτο :οπε

Ρε8ποπ άο Ποεοτα:ιιχαστςΞ8 τσὶιαἰοιοτ

τοΙΞ:πιο!ενο πισίτοο ιτιο.8ίθετετ,Ιο οο8τιοίτ

Επι: Βοιτπτκ: νὶεὶὲιικ δ: Βοιοΐοτι“ω” ξ

Βοτει1:43 δ: εἱε ντα_χο Π ο,οαΡαε ΡοίΠοΙο ' '

ου: Παπ ΡιιΗΠοοε ὶι18ετ ασια-Β άί8τι:ε

όποια ροη: τιιἱἴοο άι: Ιοιιτε ππΒέΒτετε

δ: οθῖεεε, ΙεΐοικΙε 11οι1ε εο8οοΙΠοπε όιι

τουτἰοὁὶἔηεε εΠεειικ. δὶ νοι18 νογει επι

τοπ άοϋό άι: ΪειΡὶἔεο, Ρουι·κι νοιιε Με ω

8ετὶτιάΙἔτκ όο ΒΡΙοικε2οιι ά'εΙΈτο του::

1°έ δ6 :::ΐΡε&έ Ροιπ :οπου ά,ία·:ΙΙοΕ Νοπ

εστω, αι: Η νοττι1 ο. νικ €ιτττεἱοο ΡτοΡτο

δ( Ροττἱ€ιιὶἱ€το άΙ8ηέτό, άουτ εΠο τοι11ΡΗ::

@Γειά €2ΡειΒΙ©$τευχ ;ιμ[9ι1οΙ5 εΙΓ σΙζὶοἱπ

"Ετ Ρουτα: €111::Ιοε Ιιοιιτκ:ιιτε ΡοΡυἰεἱ

τεε,οε ρουιιειι:_ωτοσεΜ, Η αίξιπαπάίεΠα:

ςμι1Ιε Και: ἀ°ειικ-ττιεἴπιοε σ.ιιει.μπτ Ιππο

Χ.

  



 

1.1νκε τμοτεπεε`1ιᾶ·ε.`°` η

πώ Μ ἀἰἔτιἰτξ.Επ @υφή Η Επιιτ ΜΜΜἀέ

ΜΗΜΈΕ, φα Π· οιιιςιω ώ (ι·ωωτ· @Η
ΗΜε εΒὶε& ςιιΖΗ-τΠ ΒΜΜέ (Η: ΡΙοίϊο:·ιιτέ,

πι€Ρσιιι1ειτιε Με ἀἰςπἰτεΖ Μα: τεί-Ρε&ει: .
= τΙοέ-πιοίξΒειοε,:ΙΙεεΈΟΛτΔτΙιι'ἰΙε-ΪοἰειπΡΙιτΒ

Βιειἴτυοι_8ετεἱοτιπιιἰ€ι, Με ά:Π:οιιυτο.ιπ

2'διΕ Βιἱίατιτ εο8ιιοὶίὶι·ο ὲ_νι1_εἱ1ειειιπ.ττι;1ἱεἰΙὲ #

·.<ίοπ Γςειιιοιπ Βί6π νεπέει·. αιτ1Ιε·ι·οηάωι:

Φίέ&:Ίδπ1ΒΒ:ΒΙεω ΜαΒΜτειτε,Ι65 ἴουϊὶ

141156: άί!ΐαιττεΐε ά6 Βοτάιιτε ‹τΪο Ι::ιπε ιπιείἰ

5εΒειςιεη:ε2.1Μο.έε ὸἐὶή εμε νοιιε εοΒτιοἰίἔ

·ύστκ:ςί'εσ να” τειιετἑοε,ποΡοιιιιοὶτ ΜΙΑ

ιιετιἰτ ΡιιτΙο ιπογέκὶε εεε ὸἰἔιιἰεε2, πιστα .

7 απ” Η :Μαιο ειι1ἱ ειυτοἰτ'οἱὶἐΡἱἶιίὶευτ$

:ΐοὶε (ῖοττἴιιΙ , 2.Π0Π ὰ: ίοπιιτιο τη μι” α.

€ΜΖεςτέΒ:ΡιτΙεέ τωτὶοοε Β8ΙΒΜ'έ8,Ρ€ΙΡ

ἐίςι-τουηιιε τ;Ι-Βοηηειιτ Ισ τιιΡε Β. Γειτ

ἀῇοὶ:·εΙ: εει15:-ΙΠαίκο απο" Μ Ε-τ-τοιιέ

:τοείοάέ Βοπι1ετΡωτ &οιιΜ:Ψιε-Π |εε άί

8ηἰτο:: ειιιόίετιι: :1%ΙΙω κτιεΠ·ηςέ :& άει:οιξ-·

Δἐισἰτἶςιι'ετι ε1τιει90ε Πει: εμε ει: ΕΜΗΙέ πι:

-ε”οΠσπΒιιοτοὶειιτᾶεωω :Με τεΓοίΕο6, οί»

;ι€1:Ιαίζεα<οπ 9ι:ε!ι1με Ιἰειὲςιι: ΓὁΪε :πατε

;είἰ: τσι1ΠοατεεΒειιιά:τωήε 6°ειυπέτ @σε ` πό

·.ΙοιμΡτοΡτέ νοτιιι;ωε.ἱεγκίε ΒιιιΠ”ε [πάω
δό»ό€8ΒόΒ05Ιουτ€τττώιισ εςΙα,εΙΙοε- 8θέυει

. . 7 _ ·ε ω]
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οοΝεο:.Α·:. οι: :εικοσι

ιιοιιγίΒιιι ίουάιιιιι `ιιιιΈΠεε Γοιι_ςΡιι:ιιο- '

· κα:: ἑι στο:: Η: Π:: τι: Ιω εΙΗτιπέ:Σιγ :ισι

ιιοιι τικ:: Ροι:: όι8ιιι::2.1ιοΠντήζιιιοάι

:απ νοιιε)‹ιιιο ατι». ιι::ἰιιο οιι::ι: Με ιιιιτιόε

εΠι·ειισ8εε , Με: απο: μια:: ω11ωιε οι)

:ΙΜ ΐοιπ ιιέσε,έιΙεε π: άιι:ιιιι: Επι: :οσί

ἰουιε.σεἱἰ:οἰτ ειιιεισιπιει:1::ι: νικ 8:ιιι·ιά: _

ειιι:!ιοτι:έ :μια ει”εί:ιε ΜΑΜ:: άι: ΗΜ::

α: ΗΜ: ὁ. α:ίι' Μαιο ιιιι°νιι πω:: Ρ:4:Γ:1ιιο

.πιο :ιι:ιι:8ε Γοτάι·ε ει:: 8ειιιτςιιι·,νιι:: ετα::

όε εΒιι:8::. ει ε1ιι:Ι:1ιι”νιι ιο :οιιιΙ:ιε Ρεπό

ω: Ρ:ιε Π: ΐοιιι8 α:: Νικο: Δ:: ΡοιιΡιο

μι: νικ :Βετο ειιπιέσ,οιι Κ: τοσοι: Ροιι:ν:ι

ἔιιιιιιι: Ρ6:Ϊοιιι°ιει8ο.Υ ει: Η ει :ΗΡΜπιτ οι·

ει: ΡΙιιε ιιΒιεό:ει Οι: εοιππιο που: από:

τΉό: ε: άσιιετιι:.ε:Ιιι πι:: Μ: ει:: ι-ογ :η :ω

Ή: οποτε ειιι:ιιιιε άι8ιιιτέ οιιιιοιιιι:ιι: 610:

Ιω· τω: Ρ:οικο , :Με ΓειιΙσιι·ιειι: Κα:ομ

ιτιοιι ό:: εσυ:: ιιἱ επι ΜΗ:: :αυτο τ: 0ἱ€

ΓΡΙειπάειι:, 851 Ριιιε ιοιιτ ίζουάειιιιιιέε::.

Βο:ιειιιιοε Η Με ιιια8ιίιταιε ιι: Ρι:ιιιι6: Βι

ΣΦ :Φώτα Με ιιοιιιιικε , Η Ρ:: Η: :οπα

Ρϊὶ0Π (κε Πιείειιιιιε :μι Με ειιεια:ιιτ : Μ

ι:ιιιιιιόι!Τ6η:, ΠΡ:ι: Πιι:α:Βιοιι άι: ::ιτιΡε -

Η: άι·:ιιιιίΠ:ιι: :Γείι:ε Ιιοιπιοι·ιιΒιφε _, Η ΡΗ

Γοιιιιιιόάεε Ρε:Γοιιιιω Π: ιιιιΕΙ:Πέιι:,:1ιιεΙ

Ισ εισ.ιισιο Βι:ειιιτό γ-ει·ιΙ :με Ι'6 ΡιιιΙΤο @ή



ι

 

τ.ινιιιι °τεοτειεειιτεζι η·

ἰἱτετ,ε°ιΙε ιι'έ οιιι: :ιιιιειιιιε δεια- πιεΠιιεε,

δε εΉε τι°ειι Ρειιιιειιτ :ιΡΡοττετ ὰ ειπα (μ

με ΡοΠεάειιτΞ_ ε

' Ρ Ο Ε Μ Ε Ι ϊ ϊ Ι.

` 0ωδιδ7ιο,οπΊιω Νει·δέ:Ροπψτε Μιςβισ,

Ε: ειι,ὶ οι·ιιαβ/επ τβώίερίπτε:Ρτικέειψ:_,

ι! εβοίι· Μπήκε άι, “Θέτει το πι|πιτιι,

Ο: ?αἱ τεπιἰοἱτβ: ,καιω αιιηαειφίει οιἰἱειι σε.

Έε:Μπέφτατι είε @Με πικαπ: ίί σἰετοτοἱ!,

Μαφτα:: ?τά ι·επιίξέέΐ βαδ: Μι Ιιδικε ίπ[2Μ

` %ιιΜέίεβοι::Εοψωαπ Με ἱ!π7|2ιιποι°οἱ£ ·

@Με επι ίε τετεποἱἄ έ,Ίσιε Μπέκ τω: ἱπιἰἐἔπε.

%άου:επτεμπβνοι:Με επείειω Με]:ειια·,

@μιάά'Μιε τω” ικά2κι·ωπ τεμ:: εκείμε

Ισ σπασω· ?

8οιιι. υει..ι ν. ειναι”.

ια ΡιπιίΒιιιι:ε α Βιιειιτ άεε Ρτὶτιει:ε τι'είϊ Βε

Γειιιιτε μια: Εε11ειιετ11ιοωωε , ειττειιιιιι τ1ιίεΙΙε

με Μη ίοιιττιιτ με ει: ειι°εΙΙε Ρτοωετ , ὶι Μπει

Εσπι Φ: στη· Ι'οτι Μ. τει:Βετε!ιε. Ριιει>ιιιεεεωειιτ,

ει;; πιο πιεε κι: ιιιτιοΙΤεάειιτ με , νειι ‹1ι;ι'ὶΙε 1.1ι:

@πιτ (πιω-ειπε ι·Ι'εια-πιεΐκτιεε μπι: εοτιίετιιετ

@Με Είι:ιιτε.5ει:οτιάεωειιτ,εΙΙε είτ ιΙε :τη Ρε- '

ήτε είτειιιιιιε. Ε: ὰ°ιιιιτετιτ ιιιι'ντι ΚΑΙ οι: μια

ιιοπιιι·ιετ τοιιτ Ιε τιιοτιειε , Η οιὶ άετΞι.ιιΙτ ΙαΜε

[ειπε τετιιιιιιιτ Ηιοπιιιιε Ιιειιτειικ>Ιὸ. ιιιεΓιιιεε επι

εεειμοιιιιε ΙΕ Εοιιπετε Ι'ιιιιιιιιΞΙΐιιτιεε Ιεε τεκκΗΐι:

Η



-οοΝεοιΑ··τ. οι: ΜΜΕοε;

ωὶΓεωΒΙεε.Τὶο:οειπεπτ, Με :Η ποι.ιΠοι1ιε 4:14

ΜΧέο ειπα αποκτα 8: ὁ:Βαοο:,οιιἱ Με οωΡοίἶ··

το: ά'οίΠο 11οιιιτι1::.@ιττεπι€11τρΙΙο οο_τ1:011···

Με ευ1ε:ι1οοεπουτππω τιι1Πο μια. δ: ΡΙιιε ατε:

ΡιοΙΒιιι:ε είἙΡιιἰίἴεἱπτε, ΙΠοὶ115 6ΙΙοει ι:Ιο Βω

:οτέ£ ' η" "” #.

2 κ ο ε .ε Ψ. Α" ο

.λ

  

- οΕε Κογειιιπιεε ου Η Ηιιευτ άθε ·11·σο

Ι.αΡ€ΠΠέτ Πε :πιάτο γο Ι1όπιο ΡιιἰΙΪἔι11Π

Ροι1τοιιογ οου, Η εείἰτε ίεΙΜτέ!υγ μα:

τουίἱοιπε όιιτστ2 τικήε Ι°εοτὶε1ιιἱτἔ: οοιι5 ά

ΜΙΤένι1ε 1οΗοἰτέ ά!οκοπ1ΡΙοε,8ειτο ΜΜΜ '

ετιεοτνιπ 8τἔιτΙ τ10ττ1Βτο άό ιιοίὶτε πειοΡ8,

άο_τωπ ;!ε ΚοΑ·οιή εΓΙπι1του::Γουτ τΜ18· ·

:Με τεεε-ιιπέΐοι·ειοΙοέ.Ο Η Β:Πε Ριήίδιοα

οιιἰ Ποίο μα: Γειιι€1τι€ΠΕΡ:18 εΠε ιτιοίιπΦ

εοοίδτιιο;! Μεὶε Η α:Πε Ροίίΐειοεο όε €8

8τιετ :Η Βοεπίτιιάο, πίεΙϊ:- Η με κιεεεΠἐπο

€1ἱ1ο Η εΠε: όσθοι1τοο οιιοΙομο Μπα@τ

Πεἱτἐ ὸἱΜἱΠ118>~δζ_Ίιι)εΙ'Ιε [ως ά”ευτεοτ του

Γεταο1ε38ε αποτο (με Με ΕτοΡἑτ€$-ὸε ω

πιοικΙο 8ΐ€ἱἱέΠτ1οι1τΒἱετιΙοἱΠ8 : Η εΐϊ-Φο

_ Εοι1τ£€ιΙ1τ ομ”!! γ ει·οοειιεοιτΡ ὸοοοτὶοοέ

ουι τα: Γσουεοωιωηάέοε άαι:ει1Π ΧΌΥχ

& όσα ε.οΡώ ουκ: (ΜΈωπ Η ΡΗἰΐΓΗΪ7£Β›Ϊ

ουἰοίἐ εσ.ιιΓε εΙε μι ΕεΠάτέ ,Ρετ σε ιοοΓππο

οἑπἱτοἑ: €11τΕο1'ὶτ11ΡιιἰίΤ8.Ι1£0-9ι1ἰ- εΡΡοεπο
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Ια τιιἰΙ.σι·σ,‹Ισ ΙωιιισΙΙσ ΙΙ σίΙ: ιισσσΠΙειΙισ σα:

Ισε ι:οιε ειγσιιτ Β: ΙοιιΙΙΙσιιι Ιε ΡΙιιε 8τ:ιικΙσ

Ρειιτισ.ΠΙοιιγΙΙιιε :γκο ιΙσ Ισ 5ισἰΙσ,εχειιιι

σΓΡτοιιιισ ὲ τιιισΙε άειιι€σκε Ιιιγ δέ Γσε Ωω

ΙιΙειΙιΙσε σΙΙοισιιτ .ΙοιιΙιε- ιιιΙε,ςΙΙΙσΙτ Ια μια

άσε ΙΚοιε·σίΙτσ ΙσιιιΙ:ΙοιΙιΙσ ἔισσΙΙσ Ιἔι Βάσια ·

· εσυ:: :11ιιΙ.οιιτειισ σΙΡέσ τιιισ ΠιτΜε ισίΙσ,

Ισ.ιιιισΙ σ ΙΙε στειιἑιισιιτ.σιιιἴσΙΙσ σΙοιιισ έ.

τοιιε ΡιτιΡοε τοιιιΙισι·,8; Ισε τοστ. (&σΙΙσ
Δ σΙΙ άοιισ σσΙΙ:σ ΡιιΙΙΙ:ιιισσ ΙεισιιισΙΙσ τισ ΡΘΕΙΣ! -

μ] σΙιειίΙσι1σειιιοτΙΙιτσε ό.ιι ΙοΙιι8,ιιγ σαι

τσιΙσε-σίΒιιιΙΙοιιε_σΙσ Ι:ιστειιιιισ ε ΙΙ 11,7 ει.

- ΡσίιισεΙσιΡιεοΡοε ός: εΙΙισ σιιιΙε ιισ νοιι

σΙι·οΙσιιτ με ι;ΙΙιτσ ση ΡΙιιε.8ι:ιιιάσ Πσιιτσισ.
ΙΙεΙσινοιισΙτοΙσιιτ Ιιισιι ,.ιιι-ειιε Πε ιισ Ρσιι

ιισιιι: .8:.ΡιιΙε ιΙε Ισ ικιιιΒιιτ ά'σΙΙ:ισ ΡιιΙΙἔ

[Με. Ιιι€σι- νοιιε τ.σίΙ:ιιγ-ΙιΙ ΡιιΙΙΙΞιιιτ,·

;1ηΙ_ιισ Ρσιιτ ΙΙιιισ σσ Πιι,ΙΙ ΜσιιισΙτοΙσ

Ιιισιιι @ιη γιι ιιριιιΙιισ ‹Ισ ίειτσΙΙΙι:σε

δζ @Μα Μποιιι; ὸσΙιιχ ι @η σΡΙιιε'
@ο μια: άσε σσιικΗιι°ΙΙ νσιιτσίιισιιιισιω

σα., είσαι ει,οιιτ;ΡειειΙσ Μ” σαι τσ_μ:«

ιιιστ «:Ιιι του: ἐ Ιει Ρι1ΙΙΓειτισ€ άς: σου: @ΙΙΙ ·

. ' 1σΙστιισιιτ2 (Σι:σΙΙΙΙ ΙισΓοΙιι€.ιιιισίσ «ΜΒ

Ριιισἑι σσΙΙσ Ιισιιι<σ ιΙσ'σσιιι: σιι.ιι στι: Ια Εμ

ιισμιτΙσεΠοιε,:ιχειιι_ι @ιινοΙτ σιιισ Ισε.τοΙε

τιισΙΙιισείοιι: Η [ισα ιΙσ σΙιοΙσ 9 Ετ Ιιι€: Γοιιι

› Γ ν!

 



οοΝεο:.Α:. ο: :ιιιιιι.οε:

:Μπιτ ι Με ιιιι8ι·ιοιιε Μ θεοι:: ει: απ:: :Μ

Με: :ιιιιιε, Μ:: ου:: Με Με: τω:: Με::

' :άτυπη Μ:::με ίσια:: ει: ιιίΠιό:ιοι·ι.

_ Νι::οι·ι ε6::ιιιΒιιι: Μπαμ:: Μ:: ιιιειίὶ:εἰι

εΠι:ε :Μ ειιιε1Μιτιο:: Η νοιιά:οιι: ι:ιοι1:::.

Α:ι”:οοιιιε Ετι1Ρε:ειιτ Μ:: Επι: Με ΜΒΜ::

::ιειι:ε ει: μια: Ρ:Ριιιιιιιιιιε , Ι:‹1ιιει οι:

:οιιε Με εοιι:ιιίξιιιε ιιιιοἱι ΡΙιιε ό: ει:άιι:

8ετοιιε :Μια νοιιιιι:6: :ειιοιιεε:ὲ Μιι: ει:

ειιο:ι:έ δ: ι1ιιι::::Ιει:: θεοι:: , δ: διεπε

ε1ι:: ιιιεθ:ι:ε ΜΒ:: ει. Νειο:ι Με :ιε:ιεΠεε,

8: ΜΗ: εε φαιμια Ροιι: Μ Ροιιι:οι: :ετι4

ιε:.Μείε :η Γνιι :η Γειιι:ε πι: Ρα:: Μ::

ει: οιι°Π ιιιιοι: ε:ι:::Ρ:ιε , ει:ειιε ::ειιιιε2 ε

Μι:: :ιιι:ιε,Ρει Μι:: 8:εΐιΜ ειιτι1οιιτέ.ωτι

Μ Ριιιίιειι εε :Με ΕΠ: εεί:ε Μ: ιι: Μ:: ε:ει::

ιἰιε εειιιιι οι:: Ι'ε,:1ιιι :κι :ει:3Ροιιι: ΠΜ::

ι·έ ω” οι:: Μ νει:: πω:: 8: ά:: Ι:ιειιι:ΙΜ

ιό:: τι: Μ Ρειιι: άεεθιι:ε οικω:: οιι ει. Μαιο:

ΡειιΜ2-νοιιε ειιίεΠε Μ:: ::ιειιι:ε:ιιιε ει:

Με ειιιιε,ιείειιιειε :ιδια νε:ιιιιιιιειε Μ (Β:<

:πεσει Μ:: νοιι:εε ι ΑΠειι:ε -νοι:ε οι::

' ΗΜ: οσε ΜΜΜΜ νοιιεει:::ι ι:!όιιέ_, Πτι

ίο:τιι:ιε Μ νοι:ε :ειι:::ιι ειι:ιειιη. δ: οικι

ΜΡώιιιιω: ειιοι:·ιδΜε ό: Ροιιιιοι:Ροιι:

[ΜΡ ""7Γως= › ιιιι'νιι` ίειιιι!ιει.οιιι να::
Μ:: ::ιιι:ιι:γι ο ι ε ° “5 Ϊ ο

Ϊ__ῇ`-~



 

*ε.ενιιιι ·τιιο:ετεεπεζΡοιιιιι ν.

Ρ'ἰ ΎειιιΙ/ἔιἰἱτἔΡιιιπΜ,

εφ] β Μετα,

ΕΡίε·Ιάσε άείαι]/Ζπι

1:ερβωι: πισω· πτήση · Ι

Α7)αΙΙΙιιτ2ιρω/ἔπσἰἰ _

.Φωτ : βια Ίωἱυι2β “Φίξ ·

£ιιι· οί:με·έφω !”Μέσιε

Ζήτωαπ Μι·έατε @Με

Ο:: οέειω ιὲ τε: Διά,

Ε:φάω πωΙσιεὅταπσἴβιἱ#!ε

Παιζει:: ·ια/]Ξ·ι·πιζ 4 αν,

%ἰ 2οι48 22022 οίωικέΛώ)

.ΩΜίαί,4]ιήτ ι·ψε

ι

¦ .Περφοπ:[Μπ Ο· Μι·ι·,

.Ετ με άι· ωοι·έσπ.ι/δκώ

Πι›ύσεε·ί'απε ιἰε|ΪΙ60°η

Γεω:αππ·ερα]|Σεπτε άΙ60ί,'; . Τ ε

πεβΡαιἰτκοωωοτΡοκκοἰπ ‹ · :
επ..

›

1

8οινικ.ιιιιε π” :.Α νιΣι>ιιδει;

Ζει ΙοΙι·ε ιι:ιοιιάιιΙπιε σε θ.ιτ πω: Ροκ: Ρετ

ιιειιΙτ ε: Ια ΙιειιτΙτιπΙε , ΓοΙτ εεΙΙε τιιιεΙιτ Ρτοίμε

καπ ιΙε ειιεΙι1ιίνπ“Ιιη ΕΟΦ: 2α1ικΙ'ΙΙ'5 ω:

@Με ειι°ειιιεε ία ιιαι.Ιΐιιικε ι1τιτε άι: Ια ιι0ωΕπε

 



·]ο ο απ ο ο τ. Απο. οπο; ο ο οἱ Ι

άο [ο απο. Ωειτίὶ Ια τοΡπτετὶοτι £1ι.1ε οοπ8 στο Ι

Εοττοπε μη: νποοοπτττιποο ορΙπποη, ποιο πο

1πτπΙΙοπιοπτ οιοτ1πτΙο , ποιτε οττιΙΒοοτιο οπο Ιο

Ι-π]οτττ°οτι [Μο ττιοτιτίο(τέ._5Ι οοΙτ μποτ: πέτο

τοτΓοτι 51ο ΡΙ1ὶΙοΓοΡΙἱἰ'ο τίοΙΙ:Ιτττο με ο1πο·Ιέ το·

ποπτΡοΡπΙοΙτο τττοτττο ιΙ'οΙΙ:το οοΙΙοτιπέο Ρειτ- ο

πιγΙοε Μοτο τΙπἰ οοοΙΙΙΙοπτ οτιοΨοτ:ιτΙοο πο: |

τποιιίο .(Βιπτ ὲ Ια ΒΙοΙτο πο ποοΙοίΐοτ, ΙΙη οι '

ττοο ‹Ιο Η ετιποΙιο οτ πο τποΙπάτο οΙτίττιο φατ

Ιο)ίΙ Ια νοττπ πο ΓοοοοτοΡο τιο,ειττοοτΙπ οπ'οπἔ

επππο νεπΙτ οποια οπο ἔτι ΡτοοΙιειΙο , Με

οοΙπγ οπἰ ο Ια ΡΙπε ΙσοΙΙο απτο , 8ο ΙἴοἴΡτἱτ ΡΙπ5

02Ρ3.Ι3Ιο τΙο Ισοτιτιοε 8τΙοποΙιΙοε ει.ζτΙοτιο. ·· 7

Ρττοει #1;

νειοτ ἐι Ια ΒΙοίτο ΙΙ. οΙΙ: οίΙο:› ιτττιπτέ

Ιοί)το οοιοΙοΙοπ οΙΙο οΙΙ: ττοττ:Ροιτίο

8ο οποίο νειΙοο.8τ Ροπττειπτ Ιο Ροίέτο ετο

Βἰοπο «ποπ Ντερ τοΙΓοττ,' (το «Είστε Ια

ἔΙοΙτοτιο ἴοτπἰτ οΙ”οπττο οΙιοΐοί. 21,22; ΡΘΠ<

πτοε ττιοττοΙε οπο: τΙοΙοιιτ οπί·Ιοτ 86 των

ΙΙτ Ιοε οπτοΙΙΙοοψΪΡΙπΙῖοπτο οπο Ρτἰτι8

ο Βτοπάουτ τΙο-Ιομτ ττοτττ.δωΙΕΙομτ του;

ποττππού τΙἶντιο Γοττο δ:: οοπ-νταγέ όΡΙ

ΧΕἱΟϊῳἀΙ15ΙπΙ8οἱτοΞΥΞο-:ΙἔοῇοΓοοΙοο Φεβ

- ΒοΗΠεα#7 @πιο οοΙο2 οοτοοπΙ:τ ιιἰ ο Γοη

·· τοτττ ΜοττοττΓοο δε οΙΗτοοτ; Με· τοτοο

ατοέτο 27=οποο6=='6ο= 1οϋ>τε=> τω

` ··.120εέοοποοδέοπποεοτοτοΙΚΉ8€ο86



 
ι

ειναι; · ·1:1ε·οι:ε :εἐὶξτεΙ› ε ΚΕΙ

Δ ςιι'ΙΙεΙεεευΠεητ ιττετὶεἔεε ΡετΙει1Ιέ(1Ιι1-ε

ιιτεἶ,‹1ιΙε ρειΙΙιετ τεΙΙεε ·Ι€›ἱἱο.τ1ειεε›ῖ:ΙΙ:[ΦΩΙ.ἈΤ›Ν .

τει· :Με εοηΙειεπεε τΙεΙ Ιιοπιπιε ίειΒε, ‹:Ιι:η

ιτιείιιτε (ὅτι ΒΙ6η δε! Ιε Ιι18ε μου. με Ι,απί

Ρἰπἱοπ 1:Ιικνι1ΡΑΙτα, 1τώιΙΜεΙοιά Ια·Με:

- δ: ΓεΙοι:Ι (Η αδοΙε110€9.Ετ Η ε'είΜ·πε £ΙΙΟέε

ίεΠ=Ι3εΙΙ·ε·εΙ'ειι6Ιτ ωτΡετΙει: σ:Ιε Ισ), , 86

ειιοιοίτ ε.εςι1Β ΙσεειιεουΡ εΙε.τεΡυέετΙ6ιί, ΙΙ

ΒιιιΙτ ετο1τε.9ιιεΙιε Ιἶειιὸἰϊ.Ροἱυτ ίειὶτ,ίσὶε

εΙιοἴε γΙΜΠεδεεΙεεΙιόπεΙΙε.8: είΙ;ειπι: πιε

εείΙείτε,εοπιιπε Ι'εχτιδιΒυ.ιετεε έΙΙιέϊθιι”ΙΙἶ

γ.ειἱτ ΡΙιιΠειιτε πετἰουε ειιιΙΈΙΙιεΙΙεε Ια :ε

- Ρυττιτἰοπ ‹Ι°νιι ίει:Ι Ιιοτικιτε Ρ`ευΙταπΗ

ι1εηΙΙ ειόιιΙέτ εμε εεΙυγ εμε νοιι5·€ίΙτἰΠ1©2·

τεστ _, Πει αΙΙΙειιτε εεΡυτατίοτι εμεΙεοηεε_

` σε. Οι1ττε- ΡΙιιε Ιε Μ: μπώ: με Ίιι°ΙΙ

ΙΙιΙΙΙε Βιίι·ε ε” ‹:Ιε Ια Ι:ίεονιιεΙΙΙ4τις:ε εΙυ.ι

ΡευΡΙε : ω: ε:ει1,είΙ με εΙωΓε φΙ-Ρτο-_

εεοΙε εΙε Ιι1€ειτιετιςιπγ @ΙΙΙ Γεὶτ Ροιιτ τοιΙΙἔ

ἰοιιτε άστα. εΙΙ: εεΙαγ-_9ε1ΙΙηε:(9αεΒεε_

Ι5Ιετι @Με ε:”είΙ νικ εΒόξεεωηε @ξηικζω

ι1ι1εΙε απο εΙε ποΒΙεΙΙεπιιιε ΙΙνσΐ εφε

ίεεεΖ ὲ Ια νεττι1 εΙΙΑ0τ1°υβ·εΙ·ΙεΙ1-εΙΙ: ΡόΙΙι_ε_

νοΗ;κ , Ρουι·εεκ1ιίΙΙ- πιει-ΜΜΜ Ρώπα

κ1μεΙει τιοΒΙεΙΤε Μεπιω εΙποίε ει1Μιε

εεττειίπε Ιεἰἰαπ Βε Ρτο.εεςΙετιτόεε ιτιετΙτεα_

εΙεχοε. ΒπεάεεεΙΙειιεε. Φ; _Ιεε-ΙοβΔ93
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°ιεδιάοιΑ·ι·. :ιι :ιι-πιει ε. ›

ἑεΕ8ῇτ ΙΒΠΟΒΙ€Πἔ, Η άι: ι1εοο!Τειτο ειπα

σου: @κι Γοι:ιτ Ιοιιοι Γοιειιι ιιοΒΙοε , δε

Ροιιιτ:ιπτ Μι ιιοΒἱεΠΕ ε! αυτια? πιο νοιιε

μια ιΙΙιιΙΡτει:, Η νειιΐε ιι°είὶεε ιΙΙιιιίικο άι: ·

νοιιε πιο Με· 8: ει ο. ειικιιτι ιειι επι

μοΒΙεπε , ι: έωε εἰ Και ιυΒςΠ100ϊ Φ·

?και στι” Β. ίσοι, (Βάι είΈ Βείοιιι8 ικα »ι

ιιοΒΙεε άι: πιο ΓοεΙἰἔκιετΡοἰτιτ δ: Μιας

[ι.ιιιικΙει Ν:1:τιιόε16Μ8 Ρεοάοι:::ΙΤειικε

ι..- ΡοιΜε νι.

` 0948 [εε Ι)ΙΜΜίπ:]δπέ

· Τ1%ω%ΜεβΜαπε,

Ξ2[υπ ι·42ιείί οι”

Ξέ·α!ίε παη]Σκσε:

Επι· νπ[ειιίμπ :ουιΜΙΜ

.ΏοΜεβ: 'Πε ὲ ιδιοι».

1!ιίωικε· απ πω!

@ο είαι·τέ αι€παιέ;
.Βπωσ Μοπ_βι·ε ὲ &εί| γ

.Ια @Με:ω·»ιώ;

μ.: α το: ι? ἰ‹ιἔε ααα:άπαξ

μ.: 0ΜΜι·: επσε: έν:

_ Ε: Ζ,427πι 8·β·έ

'13,:/βπ:: &ιώκ3

!!2Ψ*ώέ ή ·ι ι

 

ι ...-·( <“.“ωωω -.14-μ_ζ.Δ.-ι-“. ι “



2.ινιι1 ·τιι:οτειεεετε. ώ

1):ώστε !ιφυττττπε.

.Ροτιττοκ:/δπτ εζιίτττκΜ '

1ι·ώουιττω ΜτζΜΗΜΟΠΣ
Ή:τ! Ροτιτρο)ι Ι

Μ"τω:έ:κήπο,

Ε:ψ:οιψ”

Ρε νιι|Ιτε στέζίτιε:

Σ: ·νοκσΎΜστέ!οττΜ:ιτ

Ρε νη. Μεβι·τε φατσα?

_ .εἰ Μιτισμιτψζ Με

νο > Μτπατισε,

· Ε: εκεί») τι τίστι@Ι π,ε2τρπτΠΡω η ' - ' τ -

Πε Ποια, έτει &τιπωιίτι: - Δ

.Ετ τιΙε τοπικ τΙ:ιά· ατστἰτσιττ? Ι | “ #-"2:1

' τξμ"φ,ιΜ γ

1.Ρ8,#-ΜζΙΜε ε. μ :~

Μβ€ΜοτΠα2ιτιπ, ε › μ .

&ποκρυ#πεβα - › `

ΙΖιἰτΖπωἔ,€ρ-·|ὁἱτβΜ ι .ε '

Ζε ντα, νεττρ.βραπέ `

$οιντ. επι». ν·ιι.ζε1τοεπι.ι

›Ι @Ι ΙαΙ-εΙΙεἰτέ ΒἱΓοἱτειι τοΙι1ιιι:ετι , ὶΙ ε'εκιΙΙιτ

ιιτοΙτΜε €τετιι:Ιε ιιΙ:ΓιιττΙιτέ. ειιι· Ιεε Ιπείττε σε

ΓετοΙεπτμιττΙειΡειιτεε. .Α ιιιίἱ πε Ρειιτ εΙΙε εεττ·

Μες τη· εε ιιΙαιΙΙ:ε Ματια, ιττειάιι Ιεε ιππι

..



-·ψ εοπεο1.ΑΤ. υε_ πιιτ1.6ε.__

Εοπιιωὶευε ΦΠ οι πίίίΠΙΓοητ : :ή έέ ΠεΞτε5.

του Με Μπα” 8: ίαΓσΙιε)·ίεε φ.ιε Ισ πιετὶειὲσ

τταέπεο:1ι1:ιπό89ίοΣ. ` μ, - ' Ϊ ἐ

‹4- Ρ κ ο ε ε ω.

να ὁἰτη-ἰο ότε νοΙυΡΕσ2 ἀιι το! ' - η
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Ιεε :ΜΙΒ 8εΙε Ι:ο;πιτ :Ιε Ια Βιι:ΙΙΕ ΙκετΙτιιιΙΙ:

·::οπιιθχ ΙΙ εΙΙ αΙΐέ ζοΚ€€11εΙΙΙΙΙ: επ 90ο, :οπ

ΠΠ: Ια ντε-φα: 8: ·

·Ρ1ιο:1: Με.

ν· 1 1. ΓιιΗἰΙῖ: ά>αιιοΙτ όοηε:Ιιίι1ιια

ἔι σοΙὶεΙτειικο εΙΈΜΙι·οΙ:ι ίστωο ‹Ισ

- Η ειιΙίἔ δ: 1τισηΙοιπεστι: ἴεΙΞεΙτἐ ; 8; Σ

' · @κατ Μαι ιτοΒιισιι δε να: 9ικΙΙο ά

Ιε οΙΙ,ΙΙ εΙΙ τσιπ” ΙΙ: πιοιΙΙΙ:ια ε1ικΙΙι: ΙΜ
) Ι ` Ο Μ



¦ Σεπ

οοΝεο1.. οι επιποεζ

ισΖίασ ωε σε ἐἱεπ άεπισιιυ·ε,

@κι ναί» ἰἰε εθω·σβοκ :εν-εαπ

Ο” :ο ἐἱεπ ια :ἱεἰ υ·φάε,

€2”οσωπιεψιίκαι ιι€βί,

εξι! αεπτεμο·: ?πάει :Μαφή:

1:Ροισιωπ ποισιω· η.

%ηζωτ-ἰἰέσωμεάρει

?Με ί:: βοεκπισ ἱπι/ἔΘ/ἔξ

Ε,47ειε ἰσιιηθιἰω α[βιικίε

. ε πώ"απΜΦ·ζε ν

7 · Ε! νι:|Μα άεέίοίπε Μίκη

Μ]?π ειίέίε :ο ποι]βΜ πιἰεια

@είετἱώεέ ή! ω·Μίπε ' ' ` 7 ἔ

Ρε 68Με?τά εβαιωε άρια. Υ | ' · '- -·
Δ '

$οικ. οι με Με. νκοεΕξ

Αρι·εε αυτή: ὸὶΓεοιιτιι ό: Ροι·κιιι· έα με”

@οἱ εωιίΗτικω: Με Βοετιιικ!ο έε Μακ απ:

Ροι:εΙε & ό: Έστω” ,. Ιεί ΡΙιΞΙοΪοΡΒὶε ΗΒΗ #›

εποείΈτσ @ΜΙΚ ώ: Η στη:: Ι··οΙ!εΙ:έ θιΙπ1ικΠο

Ισ.: 86180 ΜΡὶτε. ι>κωεωωζετ εΠε πιειωιἰωι:

911€ πουν:: Με Γι:ΗΜαδ Βωεεεψε ἱΜ2€ἰΜΪῇ

πε ίου: :ι·οωΡ:ι·εΠὶε,~Βἰἐι”:ἔεἐἱιτιωτ ::οςιιΜΗ

Κε ρτοπκπωπ σε:: ειρεδετειιο€. 5$90ΠάαΠακι

ώ: τεπιει·εικ 12 “Ντε (μ: 12Ε.ιηΙίε Ϊεἱὶαῖἱτέό 8:

Η άε6Ι:η·εω ΒΚ £ομοξΠέτε η" Με ΠΠΠεπες

Ρι1ιΠετκ:ο: & τεύει·τικζΕ Ιοἰπ δε Η Ρἱεὶίἱτ,

πιο ίση;; ἀ€Ϊ2ὶ& Ψι·ν.Με : ε:βρίο.8ι εποιιίὶτε

4 . _ :κι Πάτα

 



 
. ε

_ μ- ·

1.ινιι·Ε Τιιοτει"Με;

αιω: εοιιιπιειιτ Με Ιιοτιπιιεε Με ΓεΡ

κΙΙιιιίειιι Ι'νι10: εΙεΙ.211ττε αΙιιιΠιιειιι€τ; :ιττειιάιι

«ιιίεΙΙεε ΓοιιτΞιιιΙΙιιιΕΙιΙε:> ειιιοχ επι: άΙΙιτετειι

τα άειιοιιιε: 8; κ1ι1Ι001ις11ε εΙιειεΙι

άετει:ιιειΙΙι: ειι 9Π0Ϊ :οπι

Ρο!1τΙεφ1εΙΙε εποπίιιχιι:ε, Πιιιιοεπιοιι άιικιοιιι ‹Ιε ΒΙειι είΙ :ιε

ωεω, ίει:Ι 8: Γεια Έ

Βοιιιιεε αειιιιι:εε. οικΙειιιετιτ :Ισ τοιιιε8

  



  

Ι ι

 

οοιιεοι.. τι·ε ιιιιιι.-οε:

Εντε): ε. Ιον” Μαι, άΙΙ5-ιε, ι;ιιι”ΙΙιιΈΙΙ
με ΡοΙΙΙΙιΙε ιη εΙυε Ιω τισΙιοΙΙΙοε μιση:

ΚιΙΙΙΙΙιιισε , Ιω Βογιιυιιιεε ΡυΙΙΙἔιιια: , Ιω

σΙΙἔτιἰτει κατά: , Ισ. 8Ιοιι.·: τε-Ριιιιι·τιοιι,

ιη Ιεε νοΙιιιικι εόιειιτειιι_οιιι. Δυο: νά'

ΙσιειιειιτειιιΙυ , .ιΙΙόΙ:- οΙΙιτ , Ιω 0ι:Ω2ΙΙΩ115

Ροιιτειιιογ.ἰΙ ώ: ιιἰιιΙὶΞ ΙΙ τω: (ειιιΙιΙο , ιΙΙ5

ιο,Ιεε ιιιιοιτ ν:ιι ἔε,ιιιιιιε ΙΙ:ιιΙοιιιοιιτ εσω

ιιιε μι: νιιε ΡετΙιε Μια: δέ ιι: εΙεΙΙιειριε

ΐοιτ εμε νοιιε πιο: Ιω ΜΙΒ:: ΡΙι15 Ριιι·ιι

ειιΙΙ:ίοιιισιιτ ι:οιιιιοΙΙΙτε. ΙΙ είΙ £οττ 27%

Β: Ι:ε.εΙΙι·: , ι;ΙίδΕ-εΙΙο , Ρουτ α: εμε: ε: ριιιι

:Η εΙο (ιι ιιιιτυι·ε ΙΙιιιρΙε δ( ιιιιΙιυιΙΙΙ:Ιε,

Ι°ειτευτ άσε Ιιόιιιεε Ιε ΙΙ:Ρατε , 8: .Δω π”

δ( Ρο.ι:Ι·ειΙά,Ιε ιιιεΙτιε δε εοιιεΙυίτ εμ θα

δ6_ιιιιΡατίιιΙι:..εα:Ρέΐει νοιιε υυε.ειιιΙιι°α

Ιιεΐοιιι ό'ειιιοιιιιε ι:ΙιοΙε , εἰ: Βεἴοἰιι ©ΙΟ

ΡυιίΒιιιο€: 2 Νου, ιιΙιε-Ιο. νουε ιιυειΙιιι:ιι

τοΙΡοτιιΙι1 , ιΙιόΕ-εΙΙε. απ Η ιιυειιιιε ςΙιο Πε

είὶ ευ ‹ιιι‹:Ι‹ιυε Ριιτειιτ όιτ Ρετἰιε δ( @ΗΜ

ίσια, ΙΙ :ΙΙ ιι:εείΙἔιἰτε ειιιΈΙΙε ιιἱτ ‹:Ιε σε

:οίΙἐ Η Βάσω ά; Ι'ιι)ιεΙε εΙ”ιιυ:τυγ. ΙΙ ιιίΙ:

ιι.-ιιιίΙ , Ιιιγ ι:εΓΡοιιι:Ιιε-Ιο. Ι.ιι ΙυΕΙ:ιίΞιιισο

«ΙΧ Ια ριιιίΕιιιεε , εΙΙόΙ:- εΙΙιτ , ιιο Γοιιτ-εΙΙοε

με κΙ.Υ11611ιεΙΙιιε 1ιειΕ11ΣΦΐ ΙΙ Ισ ΙΒιιιΙ:ιΙο

ρέηβ , ὸἰε-Ισ. νου. ΓειιιΙιΙ.ε ΙΙ , τΙΙόΙ:- ι:ΙΙε,

φ; υιΙΙιι ςΙιοΓρ :Ιοὶι1© ΜΙΒ: ιΙΙβίεΙυΙετιέσ, '



ιιν1ιτ Ηιο:ετεακέ "ξ

ου Με” τεεΙιετεΙιέε ΡΙυΙΙ:οΙΙ εμε του

τσ:ε Μπα: εΙ·ιοΙΙ:52 θα πιο Ραπ εΙουΒ

α:: ‹Ιο εεΙα , αάε-Ις ΑΙ:ΙΙοιιΙΙ:οπε οπο:

α Ια ·ΡιιΙΙΙαπεσ , δ: ΓιιΙΙΙΠιικε , Ια -τειια

τοποσ, εΙΙόΙ-οΙΙε: :ε:Ιι·: Ι·οττεέ απο ποσα ΙΙΙ

8Ιοηε εμε ατε :Μία εΙΙοίεε· 11ο [Μακ

‹1ιι°νηε·ἴ‹:ιιΙε. ΑάΙοιιΙΙ:οιιε ,' όΙε-Ιε. απ·

πουε νουΙοτιε αι:Ιαουέτ ε:: φαί :ΙΙ κα”.

ΡεοίΕ·2-νοιτε ( άΙά-εΙΙε ) φπα εεΙα Ιω

$7ΙΙαίτι δε αΒίεόΙ·, οιι Μαη ΙΙΙυΙΈτσ8ε

ποΙ:Ιε 3 π1αΙε αεΙυΙΙΙ:2 Μου α: απο :Ιεε

Ια πω” ιτίαυε: αεεοκάέ , απο α: α1υΙ :ή .

ΒεΓοίτι εΙ'αυει1τ1:: εΙιοΐο , Μ: ττεΐριιΙΒ

βιο: δ: σΙΙΒτιι: «Ισ ττείἐταιιό Ιιοιπκωτδε

τειιετοι1εο. ΦΙΞ: ΙΙ Ια ποβΙεΙΙΙ:ΙΙ:17 (Ιοί'

ΙαιιΙτ _, δε απο ώ: ΓοΥ-ωεΙΙτΙε ΙΙ Με ΙΕ

Ρι1ΙΙΙΙ:ι·οικΙτο ΙΙΙιΙΙΙι·ε, ΙΙ εΙΙ: επι αυτΙε1ιΙΙ:

ΐοι·τενΙΙ 8: ηιεΙΡτΙΩΒΙε. ΙεπεΡυὶε Ίσα

ΙοηεεοιαΙ·ΕΠΕ·,_άΙε-Ιε _, (με α:Ια πε Ιοί:

ΙΙΙιιίΙτε:. ΙΙε°ετΙΙΙΙΙτ κΙοηε,ά-Ι& εΙΙΙ:, θα

Ια 8Ιοὶτε , δε Ια ιαοΒΙεΙΕ πιο ὸἱΒ-ετειιι:

αχ θεου εΙΙι ωοιπάε, ιΙοε -ττοΙε εΙιοΙοε

τΙευαπτ εΙΙτετε. ΙΙ ι:ΙΙ Μαι "αγ , ι:ΙΙε-ίε.

Οι· ε:ΙΙ-ΙΙ του: ιττιαιιΙίεΙΙο, εΙΙόΙ:-εΙΙε, ασε

τα ι1ι1Ι ιπ.αΙ:οεί'οΙπ €Ι'αυευτιε εΙ1οία, (ΙΜ

Ραπ απ:: άι: Γογ-ττιεΙΙικε , 8ε (Ιω «ΙΙ

› @με ςΙ'Ιιομηςι1τ δ: @ο τοικ:τοικα_!

Εἰ!

  



οοπεοι.Α·τ. υπ Μ«Π.οαΪ·

(οἱτ απο: οεαιίῖοτι έα ΡΙεἰίἱτ 86 ὁ: ἰογε::

Π: π: Ροιιτιτοἰε , ὸἰε-ἱο, Ρεπίστ εμε Ρο.:

τιπγ ε'τιοί-εε ΐεωωτιωεε (ο Ρώπα ωεΠα

86 εοιιὶετ Μ. όοι.ιΙειιτ 82 ίαΐεΙιοτίο. Ε:

Ροιπτατιτ βατ ιποεείΪειἱτοιπετικ εοτιίεί

?ετ , 9ιίεί'εο.τιε- Βὶετι εοτταἰιιεε Ιεε:οβοίεε

` ὁουετιτ ὸἰᾶέ:ε , εΠεε ἴοἰετιτ σκοπο επ:

εοωΡ:Ήιπέσε8ε τειττΡὶἰεε ὸεὶογε 66 ἀεὶ

ὶαἔτείἶε.()ιη , ὸἰόὶ-:Πσ: 8: ό,ο.ιμίτο.Βο Η

εΠ: οποτε :ι€οέ:ΗΜτο Ροιιι· δω πιι:!πιε5

:ΜΒΜ , ε1ικ:1ει β1ίΐιβιοει: , Η. Ριιἰπειιπεο,

Ια ι1οΒὶ‹:Πἔ, Μι τέιιι:τειιοσ , δέ Μ: ΡΜΜ

ἴοἱαπ ά: πωπω άυ. τσιπ ό1ΗΕπιβΙειΒΙεε,

πιω Ροι1τι:2απ εΐνκιε ωοΐπιε ΓυΜΈπιπ::,

δ61πι1ΙΙεωωτ άϋΐοι:ετιτε. Η άι: ο:εείΪειἰ-·

τε , άίε- ἰε. Πάει ὁοτκ: , ὸὶὁὶ-:ΙΙο , ‹1ιιἰ ώ:

ΜΗ δ( Πω [ο ά: (ει πατατα, ει εΒέ άΜ

α: 86 ί-εΡατο άαΡιτειιέπιεπι: Ρετ

πιω : 86 ιιειτιὰἰΙε ίε-πτειιιώΙΙεπιτ ›δε $”°Εῖ

ίοτεειπ )ειε‹1ι1€Ιἰτνβ€ Ρατιὶο ὁο εΪιοΪ€:

(ΙΜ τα Ροὶτπ άεέ Ρειττἱ€8 , Πε κι'οπΡει1·

“ΦΕ Ροπα!ετ πιο: Ροττἱοκι , (ΗΕΜΠΕ

α1υ.Ή ιη επι 2 ΡοἱτιΕ,δ£ Π Π:μου '

φωτ Εοι.ιι:ώα. άιοί: ωοίωσ , ςι1'ἰ1$ (Μ:

σ.ίΐοέϊόο.Ει Ροιι:εμογ ὰἰε-ἰε α:Ιιιγ ΦΠ

Ροιιι: 6η: μημταε :αβατο ο ὁ” '

:ϊ:1ϊκ@σε :Μια ω Π” ία Γου.ι:ιο με _ 22 __ . -. . ?έ

Ν ._..Δ.*_ ! “

Ι‹:ε Ιιοπι- _ ;

 



ιινιιι:` τιιοιειεεΜι. π.

ΡιιΙΙΒιιτ,8ε νειιτ ΡΙι1ίΙοίΙ: είὶτε νεα Ι·ιοπι

πιε εΙεΡειι , δσΙτιοοιι€ιιεια, δε ΐε Ρτὶιιετ

ειιο:οτε ‹Ιε ειιεΙιτιιιω ΡΙ:ιέίΙτε :Ιε ιιειιιιτε,

(με όε ΡετάτεΙΙοτ8: Ι°ειτΒε:ιτ ειιι,ΙΙ ε=είΙ: 4

ειιιιιίΙό2Ετ εείΙιιν Η ιιε Ραπ :111011° Ρε: σε

ιιιονετι ΜΜΜ :` Ωει1°ΙΙΦΙΙ ειΒιιικΙοτι

με ‹:Ιε Ροιιιιοιτ , εοιιιΙσειιιι «Ιειιιιιιιε£1[€ΙιετΙε5, τετιόιι :ιΒΙεά Ραπ δι τιιι·Ρι

τιιόε, 8: Ειι&Ιτιεο8:ιειι Ροιιι· Ι)οΙ:›ἴειι

Με ‹Ιε έν τ:ιεε. Μπίε εεΙιιν·‹ιιιὶ κΙείΙτε

ΙΙ:11Ι€Π18ΠΕ ά'ειιιοΙτ ΙυεπικουΡ εΙε Ρου

ιιοΙτ , εΙΙΙΙι·ΙΙσιιε ΡτοεΙΙΒ:ιΙεπιειιτ Ιεε τὶ

εΙιεΠεε, άεΓςΙειΙ€ιιεΙεε νοΙι1Ρτε2, δ: Ιε8 Δ

ΙιοΠ11ε111°8,ε1υΙ ΐοιιτ Ρτιιιε2 εΙεΡιιὶΠἐιι-·

το, τι°είΙΙπιε :Μι Ιει 8Ιοιτε : δ: ειιεοτὲ

εείΙυν Ιἑ. , εοιιιπιε νου:: Ροι111ε2 νοΙτ,

ιτιειιιςιιειιτ ΡΙι1ΙΙευτε εΙ1οΙε5. Ροιιτεε

ςιι°ἰΙ ειοΙιιιειιτ ειιιεΙειιιείοΙε , ςιι°ἰΙ :ι εικο

1:εΙ3εΓοΙτικΙε ει: ΦΠ Ιαν εί)ε ΡΙιιε παεί: Κ ῇ

ΩιΙΙε, δζε1ιιΊΙΙ-ε ίΙειιτ εί-Ροίιιι: ι:Ι'ει118οΙί:·

Εεε, δεττιιιιο.ΙΙΙε ΕΙ,νΙιε 1ιιΒιιΙτέ ό:: ΓοΙιι:

8: Πε Ροιιιι:ιιιτ σ:ΙιειΙΓετ εΙε Ιαν εε5 τΙιοΙΝεε,

1Ιτιε Π: Ρειιτ άιτε ΡιιιΠειιτ,εΙυΞ εΙὶ σε ι:1ιιΊΙ·

ιΙείἱιοἰτ Ιε ΡΙυε. Οτι Ραπ επι εεΙΙε ιιιεί:-·

πιο [2ι9ο1ι εΙΙΙεοιπίτ :Ιεε Ιιοιιιιευτε, ‹Ιε Ια

ΡΙοΙτε, 8ε ιΙεε νοΙιιΡτε2. Ροι1π:ε ῇιι”ε- -

Μπιτ νιιε ΓειιΙε εΙε εεε εΙιοΓεε,Ιε κιΙείΙιιε

. ο η

Ο

  



. 'ορΝεοιΑτ.υι ι>πιιοεξ

Μ ςιιιε :οικω οιιΓι:ι;ιιΜη 9ιιιεοιηικ εΒι::ἔ

άν: Μπι ιιιιοιτ πιο: φικέ: Ιω πωπω, πι:

ι Ραπ &ιιΙειικτιτ Ρ:ιτιιειιιτ ὅ οέΠοΗι φαι

πειιι:τάιο ὸ':ιιιοιτ. αι! ίστοιι:-ει: άουτ,

. «Μάο, Η ςιιι:Ιειιίνιι όοίι:οιτ άι: Με ειιιοιι:

Γ ι τοιιτο53 Ο:Π:ιιγ Ι:ὶ , Ξὶιδὶ·εΙΙε,νοιιὁ:οἱι;

ειιτειιιιάκ ειι Βιιι: άι: Η ί·οιιιιοπιιιιε Βατι

εικιε 5 πιω Η 11: Μ. Ροιιττοιτ Ρ:ιε ποναει:

ι:ιιτεΠεε ιΞΙΞΙΟΓΘ8. Οι: ι:όπιι: ι1οιιε :πισω

ὰἰόϊ δ: ι1ιοτιίὶτιἔ ,εΠι:ε π: Ροιιιιειπ ἴειἱιιι:

ιη άοιπιετ α: Πω: ?ου πατώ ά'εΙΙι:5, Θ:

ει: ειιιΕΠεε Ρι:οιιιεττέτ.Νοιι, Δωι.ιι τισ

δευτ άόε με ι:Ιιετι:Ιι€τ, ιιι&-:ΙΙ:,Μ ν:ειγα

Βιτικιιιιιιο :η εεε :Ιω-Κε , :Με ει:ιαι:ιιτιο

ειείειιιεΙΙεε [ΘΡετέττ18ΠΕ Γεω Π: Ρτοιτιι€Ε

@Ποπ εε (μια Γοτι όι:Ητι:. ΚΜ εοιιίι:Ρ

ΪΦ, (Ιω-κ , ά Η)! ιι Ποπ ΡΙιιε και), «με ει:

Ιει..νοιιε ιιιιο2 σΙοηε Μαι ι:τιτειιάι:ω (Μὰ

ι:ΙΙε:,ιο.ΐοτιπε , δ: (1ιιεΠε κι Μ. ΔΗΜ θα

Ιιοιτό. οτ Ε0ι11°τισ:2 ἑι ει:Η:€ Μπι:: ιτε μια

όε νοίὶτε εητειιάοτικιιτ ‹ὶε Πιιιιτο εοίὶἐ,

'; μ 86 νοιιε νεται Μου τοίΕ ι1ικΙιε' είΈ Η

ι · ντ:ιγο , (με Ποιι5 αιισιιε ΡτοττιΞε ει: νοιιε

ἔ ιιιοιιίΈπει. Η ινε (ειιιωε,ὸἰε-ἱε,_ςι1`€1ΙΦ

- ὸοἰΕ Μια σ:οΒικιιέ, δ( επιθ.ι·ιιΐοίΗ › δξ

πιειιιιι:ε πω; ειι1τω81ω,86 Κω:: ΜΪει άι:

ε:Ιειτέε ιατιι;οίι::νοι.ιΙει.ιιτ πιοιιΒ:τε: δ: ω:

  



ι.ινιιιι- τιιοιειι ΜΜΕ: 76

τ: νεοι: σιι:ΙΙ: :ΙΙσιτ Ια ΒιιιΙΙ:- (Μ, θ::

ιι:ιιιε ττστιιΡ:, τ:ΙΙ: :Η Ια νι·αγ: 8:Ραε

_ ίαΙόΙσ ί:Ιι:ιτέ , ιιιιι άσσο: ΙΙιΙΙΙΒιιι:: :Ι

› Ι'Ιιοιιιιιι:, Ι:::τιιΙ ΡσιΙΙαιιτ,-Ι: Με τεσσ

-ι·:ι· , ω), αΡΡοτ:: ΙΙ:Ια τ:Ρστασσιι , δ:

Ισ πιεσε ιογ:ιιιι. Ε: αΙικι :ιιι: νοιιε :ο

ΒιισΙΙΙΙ:ι στι: ι'αγ Ιιι:ιι :οιιΙΙ:Ι:τέ τσσ2

:: σιι:νσσε ασ:: άι: : Ι: ιι:: :Ιοσι::ασ

:ιιιι:τιι:ιιτ σα: τ:ΙΙ: ιι: Ιοί: Ια νι·αγο δ:

ΡαπξαΙά: Ι::ατιτσά: , :μι ΙΙ:ιιΙ: Ρ:σι:

νταιπ:ιιι:ιιι: άσσο:: ντι: ό: :σε :ΙιοΙ:ει,

ιισσι:: :ιικ- τοστ:: :ιιΙ:ιιιΙιΙε ιι: Γσιιτ

σιι·νιι: ιιι:ΙΙιι:.Ο πιοιι ιιοιιτιΙΙΙ`οιι,:ΙΙόΙ:

:ΙΙ:, τισ: ιι: κισσα :Μισο Ιι:στ:σιι ὲ°αιιοἱπ

ΙΙ Μια: οιιιιιιό,ΙΡοιιτσεσ·σσ: κισσα αιΙ

ΙοσΙΙΙ::. Ετσιισγι:Ιιε σ. Ρ:ιιΙσα νοσε>

ιΙΙό:-:ΙΙ: , σιιΙ:ιιιιι: Ι:: :ΙιοΙΙ:5 ιιιοτι::ΙΙ:α

σε :αιΙιι:ισ:ε Ι'οιιριιιΙΙΙι ετοιιιι:ι· ντι: τώ

Ισ :σιι:ΙΙ:ιστι2Νοιι, ισα-ισ. :αι: νοιι5 :σ'α

1ι:2. ΒΙΟ: :ιιτςιιότε Ίσ°σιιι:ι·: ::ΙΙ::|:οιι

:Ιιτισιι Ιοτι σ: Ραπ :ισιι άσσο:: σα·

ιιιιιιτει8:. Ο:: :ΙιοΙ:ε , :ΙΙόΙ:-:ΙΙ: , ίσω

Ι:Ι:ιιτ Γ:σΙ:ιιισιιτ αΡΡοιιστ ασικ Ρασστ:ε

ιιιοτι:Ιε Ιω Ισια τ: 8: ΙΙιτιιιΙα:ι·:ε :Ισ

Ι:ιΙ:ιι,8: :ισ:Ισσ:ε ξι:ιιε ιιιιΡαιίαιτειιιιαιε

  

:Με σ: ιι:σσ:ιιιτ ασ ίασριι :Ισ ιιιστι- ι

ά: αρΡοι::ι· Ι: για, σ: ΡακίαΙ6Ι Ιιιειι.

7 ` σ σ; °



 

! ¦ βοανε-οωι·ικ σε Μιιιιωζ

: δε 1ο εοτιἴείΪε,‹ὸἰε-ἰε. Αγειιπτ άοικ εοἔ

# -5πιοιι , όΙτ- :Πο, α1ιιάΙοεΒ: Ια να” ίεΠ

Ή” - εμέ , δ: εε ΦΠ Η τε:Ρτι:ΐεπτε ίαυΙΓο- ›

> πιά, Η πρ:: @σε νοιωίπΒἰε: 1ςε ωογέει

«Η Γαυοἰτ, δε όε Ι°ε‹:‹1ι1οτἰ:. (Με εε αμκ:

ΐειττετιάε Η γ ει Ιοι18 τοπ1Ρε, άίε- Με. Μειἰε>`

ὲἰκ-:Ιἱε,Ρι1ὶ!-‹ἱιιο, εοττιττιοὶΙΡΙεἰΙὶ ὶ ΡΜ

του. επ ἴοτι Τὶπιοε,Ι”ο:ι ὰοἰε ἰωΡΙοτοτ Μ.

@πο δ: Βγάο :Ισ Πω: , ό: τικΙἱτκε κια

[ έϊιοΓεε ιποἱιπὶτεε , ηιίεθεε νοικ ό”ειάιιίε

ι' 41% πισω ἀειιἱοτιε Εαὶτε, “Μι Ίιι::ηουε.

Ι πιαἰτἱοπε ό: ττοιιικ:Η: Πεες, 8: Μ τοϋ

όΘΠΕβ ειο εεΠ:ε Γοιιιιετειἰτι: Βοατἱτιιεἱ‹:3 Π.

- |- - Βιιι1: , ὁἱε-ἱε , ἱηιιοΊιιετ 1ο Ρετ: άσ τοιιτεε

) η ; ε_ἱιο(ἰ:ε ,ίατιε1εςιιοΙ Γοτι πιο Ρουτ.Βίέ ίση

ἔΟΗἀἔωἐ©1ι©ροτηξηεη`9α ἑι :Ικιιιτει :ΜΒΜ

 

  

δ

μ ^ ΡοΕΜε Με.

λ ¦· Γφϋ'τατά : ι Ι: ,
έ Ο εστω:: ψ:

εμέ πω:κά , τω: @Ζω σ,

“ Ψμυ·πάτε |ε: »Μέπέεπ:,

ζ · -Ε680%Μ,'πΘ Θ· ία πάω::

» Τα_β::3· με Ζω :εωρ5βρ1κευ!,_

Β5#ε°Μβάδω απέικιι:,:

.ί

 

όα:τ νο εσωπιοηεεωεπτ,ό:_ ι1ογ 61απΦτ `

Γοἰτ. νοιιε ειπα Μαι εΗθ:, Έ-οΗο , ό: ·



  

Ω'ἔσω·πω, Θ·$οπτρκί/ϊκόίε,

.Π21)° :Με εβεβ τπωιύ/ε.

Νε/2:α: απίστε α?ω

Εβει·σβει· Δ: ΜΙψ190Μ'7"Φ

Μ: επι αΙέκεψ ωαπΞεπε, ·

.Πε έ: "Μιάει·εΡι·εωισσ

Τἱτεΐεεβτωσ: , @-·/Ιι/ΕΙ

7» υπατ€2·ι·βΡαιρ1Β

Επι τω! Θ· επ'β.€ Ρπτ£¦ρ:

Μι·ία Μελἐιι/Ιἱε:,

@Όι £ωι ἱπΙ:ΙΖεἔΙ έιΙάπ

.Ε9πΖψ: Πι :Με , α||Ικ

@ε σε· ἐεί πετιιπε απωωράφι,

Ε!άμα εσωνιε ω;ίεΡύΙΖ>:,

.κίτε 7$,ι:/Ι:ΜΙ· Μα

%σηπι· Μβιιίεύωπέ

Το] ?αἱ εί>ε2:ΜεΙίε: :Ι:αέ/;ισ.ι, -

Πωσδε: ΕΙεοπεκε επώαέβε:,

Η ιιέ Μβάζ- ωκαιωιέη

.Με ιέξ/Σ· υπεύιτεκέι·, _

Με, Μι που:Ια?ω 4/|2°Μέ26

Ζε εβαιω' Θ· ίε]%Ζά εη[εικόίε,

.Ζε#·σ ερ- ΪὑιιπιιΖιΉ:Ἑ

@έ4 ίε/ξ·ει ἰἱικἱπξ

Ε: Ριιέ(ζαπίσ με ό: ΐΜε

1)ενίαπείε: αωηιεε π,ει·ι·ε, ι

Ε:πο”μι. σίε/βιιέζιολ · 7 ›

ειναι τ1ιοιειεεισε:υ

αν

?τ



?νά  

Εσκεφιβ σε ΡΗ :ισα

β )7οπω ἑ ε: Μοϋέ8 ία ω,

Τα Μ' ιίεάωι: [ε :Μ Μιά

ι Ροπι·Μ τοιω:β επι· σω!πά,

: Ε: :ΉΪυιπά επβιίδίι σἰἱιιεπ

@Μεπω»Με: έ: ἰ,ιἔπἱιιετ.ι:

@μι··άέ:· σενιία]δ· #οι4Μ6,

ΡΜ: επ/Εηως[υπ πιοαΜα,

ι Ε: έ: ίΉιτι·|ίι·ιδΐ ιίέιώι

- Ρα σιψιρωκτ [ο :Ι:εωιπέ. ·

[Με έτιρπήε:·β Μ2°έ0°Γ

Ζει Εἱειωσ ἱί πιάτα· ε:: ίσια· οι·άπ.

Β:Μ]Μα· καψ:ια· Μ!?ώ

Ζε: πω: οι'ε υιοἱπἐτο.ΨΜ

.ΏοΜ!ε: [κ]Μβ· ›·εκπισπ:,:

Η|εφίαπω έφωιω-»:

.θε ω8Μ απ·Ρτοιἰωἱτε αιαβι

Δω κι ω: ρ!κ»Μεβιω

. Πε σείίε: οίιυπ τα »Μίκι ε: `

.Εεε δοκιπισ: ει: τα φίΜε.ι'έ.

Σαβ”ω» ιΖω· ωέζεωέ ' η

:τα ΜΜΗ: ἐ Μ” τήιΨ,. '

' € , ΞτΡειψί:: άι· εε:βέ ,Με

' ι Τακ· :αμε Ζε :ἱείσοπΨαΠἔ·
; ΒΙΒΗ β5ύινω ,2ζχιη>ζ7 γ .

ΡΜ: πιο Ζω 7ιγ:τΜ: αρ·εζι. η

δώ· πιο; #0:: .5°εέζ:ιεΜηιτσΡ;ύμ

Ετ/αέ.ι .Ντε 989ι8Ρ"έάξ

νι ι.

'  

  

ο
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1ΉΙιι·έι· πιο: :Ισα :/Ιαι:ι·,

Ξ: :σε σ· ριιΙΙΙ: ΜΜΜ·

Ε::ραηςιΙέΙ ΙΙ:: ία/ΙιιιαΙια:

Ε: Ι:: :ίαΙΙ:Έιιιιι::αίπε,

@ε π: : ω:: :σΙΙ:Μίπεζ

.Ν:[ι 2:78:22: :ἰῷυιιινιεζ

1):τη, :ΙΙΙΙικίι Ι:ιιιΜέ: :

Ισσοιιτπ:· :Ισα Ι: Ίισκέ:,

ΕΕ/δΙ:ιπ ιπ:.η:ια οΜσπΙ:

Η: ΜΙΡΙ: α:: :βίαια

Ο:: κι: ει· έ:: (ζω: έ: έσω,

@Με προ: , ΜΙ:: ,/:Ι14ΙΙΜ;

Ε: Μ:: θα: :ΙΙ έ: τ: δού,

ΡοιπέτσΙ:Ι: φωσ· ιδικοίι·.

δοισ. σε μ: ιι. ι>1ιο·ε::

Ραπ: (μι: Ιι::ισ:σιιιι ΙΙ: ΡειΙ.σιιιι:ε ιι':ΙΙτἰι·

ιιιειιι: ιισιιιη· αιιοικ :Ι'αιιι::ε Ι·ιι:ιιε :τι σωστο:

Ριι:::ιιι σιι°ιΙερεσσειιι αρστ:Ιι:ιιι:Ιει·ΡαιΙ:σε

:ιιΙΙιαΙιιέ, ισ ΡΙιἰΙσΙφσΡΙιι: ιιτσσι1: :με Δ: ΒΙΟ!

ΙΙ 7· :κι α νιι Ισιιιιειαιιι : ι·>ιιιιιιιισιιΙΙ:ι·: σι.ι'εια

οι:: ΓειιΙ ἐκ: Ια κα” δ: ι:ι:ιθιιτ: ΙΙ:ΙιεΙιέ,'

ι·ιοιι. :οιιιτιι: :ΙωΙ: :ΙΙΙΙιιιέϊε ά: Ισ): , :σιιιιιια

Μια:: ‹Ι: ίση Ισια. :αι ΙΙ :ΙΙ Ια τιι:Ιιιι: Ιππι

τιι:Ι:σσι τι: όιΙΙ::τ: :κι τι: ό: ΙιιΙ.ασκι°:ι·ιιἔι ιΙ σε·

ΙΙ:ι·οιτ Ι: Ι-οσιι:ι·α·ιι Μέ:::με ιι: ΓεαιιτσΙτ :ΙΙι:°

(πι: Ι1Ιασισειιι:.Πασαιι:α8:.:: :σι Γοιιιι:ΙΙ::

: θ ή

-.Α_μηιχ1.__

----.μέ



Δ

Ν ' άΨο-ο-Ν.εοιΑτ. :σε υιιιι.οεξ

ιιμιι: εΙΙΙο Ρωιώμ άι: τοιιι:ε ι:ΙιβΙΙ:5,άεΙΙ::

Ι: ΓριιιιετιιΙπι Μαι , ειιιί πι: Ρσ::ιιΙΕ Δική: σΙο Ρω

:ΙΙιε. Τ_εΙ :Η Μαι. μι: ι:οιι(ειιιιειιτΙΙ «Η Κιτ-μ

ιιι€ΙΙσπισιτ Ι: [οιιικτιιιιι Μαι. Οι: Ιε (Μιά:

τειἰιι Μπι ΜΙ Ισ. Ικιιτ1τιιάε. δ: Ρω.ικαιω Ι)Ιιιι1

€ΙΙ2 ΕφΕΙΤι::ΙΙι:τιι€τιι Ισ. Β:Ιιειιέ κικίιιιο. ιιο(Ι Ια.

Βρσ.ιΙτιιάε άιΙΙΙ:ιοΙτ :Ι'ειιι€ο ΠΙειι,πω :μια
[μι β; ΙΔιιτι·έιιο ίσια ειι1'νιιΙΙο ιιιιετειΙτι Μαη ΙΙ

73ιιιιτοιι Μια ΐοιιιιεκειιιε Βιοιι:,άεΐειιιοΙε Ι°νιι

κι; Γςιοι: με Ι”ειι.ι:ι·ε. δ! Ι°νιι ιιιιιιιιιιι:ιιι: ὰ Γεια

ικ° Εεε-νη όεε ιΙει.ιι ιιε ίετοικΡ:ιθ.1ιιιλίοιι

Μαιο Ι:νΙι:ιι. εειι·Ρειία.Ιτ ::Ρ: εε ἐ 9007 πιω πο'

φωτια. ΙΙ ίαιιΙ: ὸοιιι: ιιοεσ:ίΤ:ιΙτετιιειιτ ‹1ιισ.:

.Ια Ι›ειιτιτιιεΙε πι: ω: ειπα: 6Ιιοίε 9110 Πιειι

ιιιοίπιε. Βοιιτ 5°οιιΙΙ1Ιτ ‹:Ιε κεΙιεί, εμε του:

|ιρπιιτιο Ιιε:ιικειιιι είΙ Βιοιι:ειιτειιιΙιι ιιιιε Ια Με!

ιὶιιιάε «Η Ισ. ά1ιιιιιιώιτιοΓιικ: , 8ι ε1Ι.ιε Ραπ εισ

‹ιιιΙ6τἱοιιιΙ;τ Ι;ιι:ει1τιικΙε Με Ιιοιτιπι‹:ε ίοιπ ίει1τε_

Μπιτ”.

Ρκο ε ε ι:,

  

ι _ ΥΙε ειπε νοιιε :μια εΙεί-Ιο. νοιιΙ:ι ίο:έ

Ι 'ΙΜ , δ£ Ια ίΙτττιΙ:Ιειιιεε εΙι1Ι:Ιειι ιιιιΡετ

'Μάι δε ιιιιοΙ ώ: σ.ιιΙΙΙ Ισ Με)! 86 Ρειίε&:

  

ιιιοιιΙΙτσ:τ 6ο (ΡΜ), απιΠΙΙο :ΗΜ Ρει:ίε

@Ιου εΙο ΙΙ:ΙΞε1τέ- Ε: πιο ΒιιιΙ:Ιι: ‹ἐιιε

Ρ_ιοτιιιετοιπειιτ 110115 όειιοικ ώστε ει,

@Μι | @ΡΒ σ ξςΙ_ ε1μεροιιε,Ι”ειαοιιε σ”

ΙΙιιο_ΐοτά Ροὶιπ Ιιοιε :Ισ ΡτοΡοε , ‹Ιε νοιιει.

ι*-ϊ-*"Μ-ΜΜ

ω
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' ι·Ιοιιο.πτ (1βαιετ,αΡουιω ττοιιικι·, οι: ιι6,

21.11: κ:Ιιοί-εε άο οποτε :ΑΠιιι εμε ιιουε ιι::

ἴογο:ιε ττοττιΡει δε άε:ωτιιι Ρετ νιιονειιτιο

1ιω8ιωτιοΠ , πισω Ροείιω.ά:ιιιτ εοιιτι·‹:

νστιτέ,ΙΈΠι:ε :Νοε ε!ιο Γε, Ιει1ικΠ€ οιι σε

μα: τιιετ ειιιι πο Ιω, ό: ι1ικ: το! Βιειι οΓΕ

έοιιιπισ νικ ίοιιπ:ε δ( καηκε ίοιιτειιιο άι:

τοιιεΙοε :ιιιετε·ε Ιω”. θα: του: α: ιιὶεΙὶ

ἱιιιΡετΒιΙε,είὶ ε!ιτ ιιτιρειώιιτ,Ρατ ἀεἔιιιτ δ:

όιιιιιιιιιτιοιι άιι Ρει:ἴαιτ.Β›οιὶ νιε:τιτ ι1υε Η

επ ςιιοχ (μια: εε ἰὸΙτ ,1ΙΠ:τι:οιιιιε ι1ιι01ε1ιιιτ >

ίιιιΡει:Εεαϊιοιι , ι! @α ιιεεεΙΕιιτο ι1ιιἶεΠε ω.

ΜΙΒ 1ζε ω: ίζεγ ιιιιογ ό:: Ρο.:Βιιτ.(3ειι· οΠ4:2

τουτο Η Ρετία&ιοιι ιι”νιιε ε!ιοΐο, οιι ιιο

ΡΔευτιιιιε8ιιιςτ , ιι)! Ροιιίοτ ά°οιὶ οΙ.ιε Ρ::ιπ._

Ριοεαιετ, τι] φ είι αιιιίο «ισ Γείϊκ άι:

ΜΒ: ιιιιΡοιίοο”Μοιι. 1)2ιιιωιιιτ εμε: Πεμ

απο:: τω: Ρτειιά ἱατιιειἰε εοιιιτικιιεειιιέτ άσε `

ι:!ιοΓεε ειιιι στα €1ιι€19ικ: άΕίιιιι!τ,ιτιπιε Ρτο

δ ι:εάειιιτ πιατα ειιτιο:τω δε εισεοιιιΡΠοε Μπιτ .

ό: 5ΈΠ:οιιΙο οτι εεε ειιο[εε Β2Πἔ:ε @πωπω

8: ιιιΠιιέιιιειιίεε. Ετ Η , εοπιπιε ιιοιιε ευ

ιιόε ε)! άει.ιέτιποιιιιέ,ιΙ γ ει 9ιιοΙι:1ιιο νειιιιο

δ: ιιτιΡ:ιείειι&ε !Ηισιτέ, 19οιι ι·ιοΡ€ιιτ :ιιιΠζἶ

ὁοιιΒτε: ε1ιι°Π :ή επ ιιιτ Με Ρατίειι€?τε δ£Ϊ

εΠειιτέο.(:::Ωσ εοτιειιιίιοιι εΒ; βιωι ντειγε

53:ιι::ο:ΠΞιιιτε , ςζιίἶὶσ.Μἔὶ5,ἀιἐεΙιε, σ.τοιι- -

___έ

-.Α._=

  



   

7βοΝεοι.Α.Τ. οι ιιιιιισ5:

Πάστα επι 6σΠε Ϊοττο οὐ ω:: ΡαπΜΜ

τα.Ι.:ι σοιτιιτιιιιιε ιιιι αΒιιι:ιτιοιι,δε εοιπο<

Ρτιοιι άεεΙ1οιιιιυοε ειόιιοϋε εμε Πισω ώ:

(-οιιιιετειιτιεπιευτ Βοι1,86 ειιιτιιαιτβε πω·

τα ειιοΙ-€:5.ί)αι: πιο ΡΟΠΗ811Ε εοιτιΡτειιάκ:

ειιο(ι: ιπιτιΠοιιτε, (με ι:ιω , οτι πιο Ραπ

:Με ειιιΊΙ-ιιε τοπ Βοιι,ι1°μγειιτ Πέ ιτιοιΙ

Και ειιιο!ιιγ.Βε Μι τειΓοιι και ε1ι.ιε ισιω

ι:Η::1ιιτςοιιτ Βοιι,εει Π” ΠΜ: οικω· ιο Βιετι

ΡαιΒιι&.Οιτ έιιιι”εΠοιτ ειιιιίι,ιΙ πιο ρου:

τοιτ οίἙτε Η Ριιιιειρε :ιο πωπω εΒοβε,

Ρσι1τε6 ειιιΉιγ- ειιποιτ Μισο ειιοΐο Ριιιε

εκε:Ιιετιτο,επιηιιοΙΙο Π:τοιτ 1ο Μαι με!

ἴεἱέὶ,8: :μι ΓειτιΜειοιτ Μια Ρταεόσιιτε,

ὰ Ριιιε ειιιτιειιιιαάΒιιιτειιτ εμε ιέτε άιο(αι

ΡετΕαι&6ε δε ειι:εοιπΡΠεε Π.: Ρτσιτιιετειι

Βιιε Με ιιιιΡειΒιι&εε,86 οὐ Η γ ει ‹ὶιιιεΙ‹ιιιο.

ι:Βιιιι:. ΜειειΠ::ιιιι: τουἐΠέτ ,άπο :απο

α1ιιοιβτι πιο ΡειιτΡι·ιιαάει οιιΓίιιΒιιι , Η:

ίοιιιιοτειἰιιΒὶοιι είΪτε τετιιριγ Δω Ρ8τω&,

δ: ίόιιικτειιιι βιοιι.Οϊ ιιοιιε 8.ι10Ι18 Με Ι;

ντεκ Βεειι:ιι-ιιόεδ:ιιι Μου Ραι·1::ιι€Ί:.ΙΙ ΗΜ:

άσο:: ετοἰτο π4Π.έΠ 13ιαι..ι1-ω εΠ Η νται:: ·

Βωϊἱῖυᾶε.ἱενοιιε ετιτειπιε Βιεισ,άιε-έσ)86

εΠιιιιΡοΠιΒΙο εἰ:: νοιιε Ροιιιιοιτ απιασ

€1ιέι:.Μο.ιε.ιε νο:ιε [Με €0ΠΠόΒϊθΖ,€6ι"ΠΟ

ριιιιαβωιιιευιίοη δι ίειιιιαιτισιιι ιιοιιε ει,



ω? - _ῇ····ἡῆΞ__·<

1.-Μ71Μτ τιίοιετιειρε. 8ο

πουεσοικΙυά Βὶευ ΗΜ:ΝΟΨΙΥ όυ Γου

υετεὶυ Βἰου. Ε: επ υυοΙΙε_ί-ο:τε2ὸἰε- ίε.Α

Ευ εμε νουε πιο Ρουίἱει,ἀὶόὶ: εΠο,86 φπα

νουε ιι'ἰτηε8ἰυὶε:. Πὶευ μ:: ευ: τ.ουα:5

εβο Γ€8,ε11οἱ1: Ρτἰυε εΓώΠοιιτε ,. δι !:ιοτε ευ:

Γ” Η: ίδυυετειίι1 ΒΗ:υ,άιηιιο! υο9 ὸἰΪουε

ΗΕΗ είἰ`τευπΡὶγ, ου Ρειυου· ειἰυίὶ Μωαβ

1ευπἔυτ,‹]υε νουε σ(Ηυυει εμε Η ί-υβΠά

α:άο: ΠΙου (μυ ε Ια Βαιτ1ευόε δ: εοΠε ὰ:

ΜΒομέτιιάε :μυ εΠ: Ροίἶεὸἐε_ὸε Ιυχ,ἴοἱἔτ

ίω1Πειυεεε εΠιιστΓεε. Οι: Η νουε Επτά: .

(μια α·ΙΈε Βεειτὶτυεἱο ίου Ειστε ὰ: ωΙΜ

υΊΗΉτ τἰΓε εΐειΙΙΙουι·ε:ΙΙ Επι: ω: νου:

αΐοπΐ-είΒ€ΕεΙυε £εὶυγ πώ άουτυΞ οίἔ μυ:

εκαΙΙευσ εμε οψη (Ιω τε9οἱτ. Μἐιὶευουε

εουίΕΙΤουε,εοτυπιο Η εΠ: Μου ωτοΠω

ωε,εΙυε Πὶου εΠ: ΡΙυε €Χ6εΠ€Πτ εμε: του

τοε πω” άιοθ:ε.Ει:εΉ Η π [6% Μωπ:

ιτιεἱε εμε ρουεταυεἱΙἴοἰτοἰἱἔΪο:ευτ ά &

ΡτοΡτο ΓυΒίΐ:απεσηυευά η_οιιε Ρει:ζοιπευει

Β-ὶευ,8υτἔι;υ: όε κουτεε :Ιμο(ςς,ςυἱ Βου;

1:ΜπκιΒΙππ :εΙιιγ :μή σ. Και Η Μου ντιὶτ

δεὶοἰυἀτο επίειτιβΙε εεει·Ιποίεε όίυε:ίο8,.

ΐ9ειυσΙτ ο:Π Βἀειιυἶέἰε ίδυυετευιΞ ΒἱφυἰΕτ

Με εε υὶεΙἰ: ώ οπο: ώ: α· εμε ε ο

Ρε,υΪ€[ἶΞἔι$1αἱ5]8. εξιοίε άε Ι5ο:!υν:ΙΙσ Η Φω;·

ξασ.ΕπΡου:.τατιτ.ε: α1υΙρί'υ άς· β υέυ"$9

- _ ` 'ξ ' ">'



  

6οΝ·έόμωτ. Με ΡΗιιοἔΪ

άίίΐετειπτ άιι Γοιιιιετειἰπ Ματ, τΓείΕ Ρειε Κ::

Γοιυ.ιει·2Μ Βἰεπ. Οι· τι°6ίὶ-ΙΙΡω Πο1τε η·

Μου (εαπ: άε ΡευΓεκ εοΙο. άε Πἰοιι. Οι:Η .

:Π του: εοπ:ι1τι ηιι'Η Ν)! :ι :Μι άε Η από»

Ιεπτ,ε1ιιε Ιιη:ά)ειιιτειπτ ΨιΉ ιτΈΗ: με Ροβ

ΒΒΙο,ε1ιι::Ια ι1ετιικε άε ε1ιιεΙ9ιιε εΒοίε εμε 4

α: ίοι: , ΡιιἱίΪε είὶτε ιπεἰΙὶειιτε φα Ωω

ΡτΙτιεἰΡε:. ΠοικΓοτι Ραπ οοικΙιιτε ειιια: ·

:Μάι , (με ι1ιιἰ :Η Η: ΡτἰτιεἰΕ›ε άε τοιικεε -

άιοίΕε,είϊ απο: ὰ: ἴει ιπιτυτε,δε _όο:,β ρω

με [ιιΒΒεπεε 1ο ίοιιυετείτι Μαι. Οείἱ:

τ:είΒἰει1 εοι1οιιιὸ,ὁὶε-ὶε. Μειἰε Ποι1ε ειιιόε

όἱὅἱ:- εΠο , εοτιἴοίΪἐ τ.1ιιεΙο ΐουι1εκιω Μαι

:Η Ια Βεειτἰ:ιιιὶε.ΙΙ είὶ ντεγὲόἰῆε. Η ί.σ.ιιτ

άοιπ: ι:1ι1€11οιι; εοιπΐείΠοτιε ειιιίΠ,εΠ&-εΙ

1ε, «με Πὶειι είὶ εεΠ;ε πιάτα ίοιιι1εκιΞπε

Βεειτὶτυάε.Ιε ω: Ρηἰε>ὲἰε-ἰε > :ο ίοπε :μια

α: (Με εοιιττεὸἰτὅνοε Ρτειπὶεκε ΡτοΡο

ίἱτὶοπε,8ε ν” Μέ (με ὸΊεεΙΙεε Η ε°ετιίὶιἰτ

08 Ίσα νοι:ε νετιοΖ ώ: «Με. ΚεΒιιτἀοικ Κ:

Ψ0ιιε Ρ:Κ,όΜϊ-εΙΙε3 Η τιοιιε Ιε Ροι1ττἰοι1ε

`Ι11ἱσι1Χ ό: ΡΙι1ε εΙΜεπκ:τπ Ρτοιιιιετ.Βοια

ΒΞεπε Γοι1ιιοτο.ἱω , @εἰ ἴοἰεπι: ι:ιπτο-ευΙκ

'Η '-κ[Βδ6 ὸἱΐἶετεω τι:: Ροιιι1απ εΠτσ.Ο:α

Ιθ5 Βίειια:1υ1 Γωπ ἀΙΠξωΒΙεΒΙεε,Ι°νπ ιΐι.·:ΙΙ;

μ” σε Ίι1”:Π: Γωπω_7 Ρουτα: ‹1ιι':ὶ Γν11 ώ:

στοκ Η,Γειιττε άξί·Ειηιτ.δέ 0,ι:Η εβοΐο πω.,

ΒβΡω εμ:: α:Ιιι)» ΦΠ »Μεμε Ρε:ίεὶέΒ

  



"ω,

π.ινιιιι ·τιοιετιεειω:.· Μ;

ιι,εΙΙ με ΙοιιιιεταΙιι Μειι. Ι)οιιε εεε Μετιε

Π. Μή Ιοτιτ Ιοιιιιεταίτιε, ιιε Ρειιιιετιτ οτι τα

εοιι ότι πιοτιεΙε εΙττε ι:ΙΙΙΙετετιε.Μαιε ιιοιιε

ασοεε ιι'α(ευετεε τιισιιΙΙτε εμε Ι)Ιειι, δεΙε

Ιοι1ιιεταΙτι Μετι εΙΙ: νιιε ΓειιΙε , δε ιιιείτιιε
σ.Ιιο(ε:8ε Ροιιτταιιτ ΙΙ έετιΙΜτ ιιεεεΙΙβαΙτε

ιιιετιτ,ε1ιιε Ια Ιοιιιιεταἰτιε ΒτατΙτικΙε , είΙ Ια

Γοιιιιεταἱιιε εΙΙιιΙιιΙτέ.ΙΙ ιι°ν α,τΙιεοί ε, εΙιοΙε

ετι εΙΙεόΙ: ΙΙ εετταἰτιε, «με εεΙα , αν ιιιΙειικ

αΪΡυνέε όεταΙΙοτι. Ετ ΙΙ ιιε Γε Ρειιτ εσπ

ε στο ιΙε Ι)Ιειι ΡΙιιε εΙἰΒιιειιιειιτ, £111'αΙιιΙΙε

Οτ εοπιπιε Ιεε θεοιτιεττιετιε :τρικ ιιιοιι

ΙΙτεΙειιτε το οΙΙτιόε ειιτἰτειιτεετταΙτιεε
› δ

εοτιίετιιιειιεεε , ειι°ΙΙε ινοιιιιιιειιτ αιιαιιτα

εε : Ιε πω: ιΙε ιιιεΓτιιεε νοιιε τΙοτιτιετ να

έπετοΙΙΙτ άμαεΙεΙΤιιεηιιε Ιεε Ιιοπιιιιεε α.

γατιε εΙΙε αεΙορτει εΙε Ια Ισεα:ΙτικΙε, δε Γα

νατιναεειιιΙίε, ἴε Ρειιιιέτ άιτε ΜειιΙιειιτειιιι

Ετ Ια ΒεατιιιιεΙε είΙαιιτ Ια τιιεἴττιε εΙΙι1Ι1ιΙτε,.
ἰΙ εΙΙ ττιαιιΙΙείΙ:ε ε] Ια Ι.νεατΙ τιι‹Ιε τεεΙ ΙΙΙιόττια

Ιιειιτειικ,εόιτιε Ια τυπικο ίαΙτ Ι'Ιιδτιιε ΜΙΒ:

δε Ια ίαΜειιεε Ιε €αΙτ ίαΒε': ΙΙ Ιαιιτ ΡατεΙΙΙε

ττιετιτ εοτιεΙιιτε, δ: Ροιιτ εείΙε ιιιείιιιε κατ·

ίωι,ειιιε εμ α αεε1ι.ιιε Ια τΙΙιιΙιιΙτέ,εΙΙ:Πιευ.

@ιΙεοιιε1ιιεε άοτιο εΙΙ: Μετι-Ιιευτειικ, εΙΙ:

Ι)Ιειι: 8: Μετι (ΙΜ: Ι)Ιευ ίοΙτ ΙειιΙάε ία :ια

τι1τε,ΙΙ ετι Ρειιτ-ΙΙ εΡττε ΡΙιιΙΙευτε, Ρα: Ρατ

ιΜΡατίοτι._ νταγιιιειντ (Με-Ιου νοΙΙα να.



γ Εσιπροι..α·τ. οι: ΡΗΣΙ.ο8:

Επι:Με” ίιιτετοιίὶ 86Ρειτ-ειοπιιε;ου πω:

ιεεε,εοιιιιιιε νοιιεΙε νοιιάτει ιιοιιιιιιι:ι·.

Μειε αιει είΈ σποτ ΡΙιιε Μαι: , άιόΕ-εΙΙε,

ιιιιι:ιιοιιε γ Ρ0ι1ι.1οιι5 :ιε!ιοιιιιειτ ειπα: Με

ίοιι.Ετ ειιιογ, :ΕΜΗ Ετιι:οτο, άιδι:-εΙΙο,

ειιι”ιΙ ίθιιιΒΙο εμε Η Βωιιτιιάε εοιιτἰετιτ

Βεειιεοιιι› άι: ειιοίεε: Α ίεειιιοιτ Η εΠοε

ίσοι τειιριιι€ιιτ ιοιιιτιτε δ: νιιιοε ειι&ιιι

Βιο,ειιιΉιεει διειετιτ Η: εοτΡε άοιο. Β:ειτἱτιι

ι

πιο,εοιιιιιιτ οοιιιΡοί-έ: όε Ριιιίιειιι·ε δ: Δε.

οικία Ρειττἱεε:οιι 'Μαι ώ! γ «κι ει Με θα

ἔο: ειιιι οοιιτιειιιιε δ: οοιιιριτειιιιε οτι Ϊογ

ει. ίιιΒίι:ειτιει·: άι: Η Βαιτιτι1άσ, δ: ὰ ιι ιιεΠο

τοιιτεε Ια αυτια ί-ε τεΕετοιιτ. Η νοιξ1τιτοίε

(ότι , άιίιει.ειιιο νοιιε πιο ΡειιΠιει όε:εια

τει·,δε βια ι·σιοιιιιετιιι· ὰ: εεε εΙιοΓεε. ΝΕ:

σ:τογοιιε ι:ιουε ΡΔε,όιδι-αιΙιε, αγιοι; Ματι

Μάι: Γοιτ νη ΒιειιΡΟιιγ νιιιιγειιισιιτ;όιε-ισ

8: 1ο ΐοιιιιετιιιιι ειιοοι·σ. ΙΗμιτ, (Με είμαι,

εΠι·ε α:Ι:ι ὰειοιιι: Ιο-ιεθε. ο" Η πιο πιο

ΐουιιοι·ειιιιε ΙιιΠιθιιιι:ε,Ιει ίοιιιιετιιιιιε [πιω

ίαΠΟει!ει αυστετιεε , Η. ιιοΕΜΠ: , δε Ια νο

!ιιΕπό Γοιιτ ιιι8έσε Β::ιτιιιισιο.ωγ0ιιΙ62

νοιιε όιΜο,οοιιειιιτε Επι· ΗΣ Α [93Ποϋ.:

Διευειιι,ειι Ηιίιπ:ιιιεο, ιιιΡιιιΙΒιιει: , 86

Ια σ.ιιτισε ειιοΓοε επεσα, Γοιιτεοιιιιιιο

ΙοεπιςιιιΒιοε 8: μακ: άιτ!ει Βιιιιιιιιιιια:



Ι.: νει:: τυο·1ετεεπι. 82:

υυ ΙΙ τουτεε Γε ι:ειΡΡοττευτ ἐι Μ ΐευΙ Μου,

εουπτυο υ νυ εΙιε£ ΓουτουσΙ: Μου, 2:ΙΙβΙο,

ιΙυενουε ΡτουοΓοι α: ι1υ”ό άοΙε «Μουσε

πυιΙε Ι:: νουτΙτοΙε Μευ ο” νυε Ιἱυ,δ£ νυσ

14:ΓοΙυτΙου τΙ‹: α: (με νουε ω: εΙοτει·ιυΙυει

ΡοΙυτ.ΑΡρτευε:,ιΙΙόΙ-εΙΙωιυεε εΙΙΙετευό

εουπυε εοΙει Π: εΙου €υΕ8116ΙΕυ.5Ιτου8 σου

Βὶευε-Ιὲ τΙΙοἱευτ Μετώπου· «Ισ Ια Ισαά

- ευεΙυ,ΙΙε άΙΙΙΙ:τετοΙουτ ευτυ:- ευκ.Ώειτ κ:ΙΙα

εΙΙ: Ια υειτυι·ε εΙεε ΡεττΙοε, (με ΡΙυΙΙευτε δ:

τΙΙυετΙΕε εΙιοΙἱ:ε ίου: νυ £οτΡ$.ΜυΙ5 υουε

ειιιουε εγ-αΙου:ευτ υπουίΙτἐ, υυτ τουτ ατΙα

υ'εΙΙ: υιι°νυουιεἴτυε ευοΙΙ:. ΙΙε υεΡευυέ:

€Ιουι2 εΠτεΡεττΙεε. Αιιιι:εΙυευτ Ια βουτυ

τυ‹Ιο ΓετοΙτ εοπυροίέο ά'νυτυυυ1Ιυτσ,συ

ε1υἱ υε Ραπ οίΙτο.ΙΙ Ν), πΡουπ :Ισ εΙουτε
-ευ σου, «ΜΙ-Ια πυεΞε ΙΙ:1ττ€11€Ι5 Ισ άευπ·υ

πω. ΙΙ ευ τουτ εςπεΙυ 8( υπυΙΙεΙΙε, Μό!

εΙΙε:,Ίυε του: (ο κιΡροττε :ὶ «ευ Μαι: Ροιυ:
το: σ]υσΙΙου ευε:ι·ουσ εΙ”ευοΙτ ΓυΙΙΙΙευε:ο,

ΖΙ'αυτειυτ εμε: Ι'ου Ισ Ιιιευ Μα·υ:8: Ιουποβ

1υεαοΙ:-οιι σΙε Ια ΡυιΙΙιιυςε , δ: Βιιιτ

ΡευΓει· Ιεε ΙΙ·:ιευΜυΒΙο όεε Ιιουυευτε,‹:Ιυ

Ιει ἔΙοΙτε, 8: όεε· νοΙυΡτε2. Ι.ε Βυτ
ιΙου‹: δέ ΙΙοα::ΙΙΙου ‹Ιε εΙο_ΙΙεει· τυυτεε

εΙιοΙΙ:ε,ε”είΙ Ισ Μευ. (Σεπ α: φωνα ευ Ιου·

τι, ε.ΡΡο.τουρο, υγ ευ οΙΙ::έΙ: αυε:υυ Μ€υ,_

υ



  

· εοπεοι..ιτ. οι Ρετιρέ

και ειι ειιειι:ιε ίοι:ε εΙεβτειοΙε:8: ιιιι-εοτιἔ

:ταΙι·ε Ιεε εΙιοΓεε επι ιιε ίου: Βοιιιιεε εΙ°εΙ

Ιω πιεΠιιεε,:ιγ :Ιε Ιειι: ιι:ιτιιτε,τοιιτεεΙοίε

 

ΙΙ εΙΙεε ειι στι: οιιεΙοιιε ιιΡΡιιτειιεε,8εΓοιι: ·

ιτεοιιτεεε ιεΙΙεε,εΙΙεε Επι: εΙείιιέ:εε , ασπι

πιε ν:ηεπιειι: Ισοιιιιεε. Ε: Ροιιι:ειι: Ια

αιιιΓε δ: Ιε οι·ιιιεΙΡειΙ Ιοιιόειιιεκι: , Ρωτ

οιιογ Ιεε εΙιοίεε ω: εΙεΙΙ:εεε , τι,εί: Ρειειἔ

το:: :εριιτέε είΙ::ε Ιε Νεο: 8: Η. εΙιοΙε :ΙΜ

ΙΜ: άεΙΙτε: :Με πατε, ει: όεΠ:ειΙ›Ιε ίιιι:ι

τοιιτεε.(Σοιιιιιιε Π ιιεΙειιίνιι Ρου:Πι Επι·

:έ νοιιΙοΙ: ιιιοιιιε: α £Ι°1ειι:ιΙ : εεΙΙιιγ-Ιἑι πε

ὸεΙΙ:ετοΙ:ΡοΙιι: τω: Ιε πιοιιιιειτιειι: οιι'ΙΙ

ΡοιιτιοΙτ Με:: εΙΙ:ιιι: ἐν. εΙιειι:ιΙ , εοιιιιι·ιε

Μαι ιΙε Η Γειιιτε. Ριιιε Με:: :με τοσα::

ΙΞΙιοΙ·ε8 Ιου: :Ιεθι·εεε Ροιι: Βιετι , εΙΙεε πε

ίου: με ΡΙιιε εΙείΙτέε8 , :με Ιε Ιιὶε:ι πιεί

ιιιε.ΜεΙε εΙ”έιιι:ιιιιι Με ιιοιιε ειιιοτιε :ΙΙόΙ·,_

εμε :οικω εΙιοΓεε ?οτι: ι:ΙείΙ:όεε μια: Ιε

τεΙ-Ρεό: ‹Ιε Ια Ιιεει:ιιιιεΙε ΙειιΙεπιειι:: δείΙτ

ΦΙοιιε Ιει ίειιΙε Βειι:Ι:ιι‹Ιε :με Ι”οιι ιΙεΙΙιε.

«Υ Ρου:τει:ι: ΙΙ εΙΙ: ιιι:ιιιιίεΙΙ:ε , :με εε Μια

ου ν:ιε πιείπιε (ιιΙ:ιίΙειιι:ε , εεε :Ια Γοιιιιε

[Μ] Βἰ©ιι,8ε‹:Ιε Ια Ιιε;ιτίτιιάε. Η Μ "Η

ΡΟΙΡΕ,6Ι1Ιηε>ΡουτΨ107 ς]ι1€Ι(1ιΓνΠΜε: εεΙα.Μ:ιιε ιιοι15 :ιιιοιιε :ιιο:ιΙΙ:ε , ιΙΙό:

εΙΙε, 41ο:: Με:: 8ξ_1”“7° εεει:ι::ιιλε πι;

ι



1.ϊνΚΕ 1·ιΚοιειεε Μ!.

ΐοτιτ Μίνωα: τιιεΙΙιιε τΙιοί-ε. ΙΙ εΙΙ: "αν,

ιΙΙΙἔΙε.Ιε Ριιἰε Μετι άοιιε,εΙΙόΙ:-εΙΙε,ίειιτε

ττιετιτ τοιι€Ιιιτε,Ια(ΜΜΙ:ατι€ε τΙε Ι)Ιειι ιτε

ίττε αιιειιιιε αιιι:τε εΙιοΐε,ε1ιιε Ιε Ιοιιιιεταίιι ν

Μαι.

? ι

Ροιπι Δ

ν0κσΙσΒρκία £'ΙΜΙΙοίίω:

Πεκ: ε» ε: [και αιτι·αβε,ζ

Ε: αιιίκ,αιωζί'ινωε

.Ρετ ωοπέαΜετΊωύφτεζ

Ρ”Μέζ!7οΜ· Ίω|Ιι·ε Μἴετε

.Ετ ?ως τυππωιασ άξιζαν,

?ασ Δ? ΙΙεκβίντώνε

Ροιιι· είε Μπι: Ζε: εβαζαν.

Ν] [οι. ?περιι·πη Μ”Μέε

Ζ'Ηοωε Ο· [ε?αστπτ"Μ

Νἱ έσωΖ,Μάε πιο, αόυπάε, ·

Σε· πάνωποκαίεζ

.Ζ,4]υ·ιτ ρς[υπ κι· ι·ιβείπε,

Βασιτ :Ζε Ζα/)ιιίω ά· κιτ: -

Μαί:ρπαΙΙΡΙιι:|ὁτΦ_|δΜΜσΪΙΙ€;` · Ι

ΕΜΠ"οὐ α· Μάτ.

Πε ἄοπτ «κι :β τα”συφἱεἰς

Ετ ?ΩΔ· έΦτ/ξνίκέτ,

βπέτασίΜΜΜ:
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ο οΝεο1.Ατ. οι ει: πω;

:Σα πω· “Μακ [4ΡΡοέιά'. ·

ΜΜ α:|ιιε έεΙίε ¦ιιπιίει·σ,

%έγιειπισιι Ζε κά! άι· :Μή

»ωίε/Βιιφ "πωσ,

@ιΜπι ίε καιω· 47'7°φιξ

Ξ:/ῖ γιιε!γιίΊυιβαέτσο »οί τ: ·ΕΦΔ· ἐἱπἰαιεΛΙΖειιἄει4Ρ,ὅ · .ΙΙ

Ιἰ:ι·οἰι·π·Ζε]ΪιΖι·ἱΖ φα

μί1427ι·ε: οιΙ7εΙΙερκ: Ζιισκι·.

$οιι. οι μι κι. ι·ιιοει:

Μι ΡΙιιΙοἴορΙιἰε αιτιών: ιιιαιιιτειιειιτ Βοϋι:ε

Με εοιιοιΡΙιιιιει: άε εε «για 11·21$Π€ι'Ω5 ΙΙ τοπι

ΈείΙο:: ιΒιιοι·ετι Ρισιιιιαεπιειιτ :ΙΙα κΙι:Ηιιιτ Ισ

ίοιιιιειαιιι Ιιισιι.Ξεοοιιά:ιιιοιιι:, ιιιοιιΙΙιε ειιιι:ΙΙο

:Η Ια Η» ι·Ιε κοιιτεε £Ιιο(-ε5. Ε: :Έπιασε εγω: τοι:

τεε :Ιιοίξε σ:ΙεΙΙι·ειιτ ιι°εΙΙιο ιιιι”νιιο , ( €0ΜΜΒ

ιιτειγειιιε 1:ιΙιιε εκρ:άισιιτ ιιιογειι για:: έειιττεταμ

ωϊιςιι::εττ: νιιιοιι 8ε ΙΙειΓοιι) δ: εοιιίετι.ισ

Ιω: είΙι·ι: επι Ι: εοιιιιιιικιιιτ:έειιίιιιι (μια: Ι‹τ Μαι

είΙ εε :με τ0ιιι:εε ειι·ειιιικεε ιΙξΙΙτ€1ιΕ ' δ'αι.ιτειιι:

τιιιεΙ'νιι 8: Η: Βιειι ΓοιιτγιιοπιοΓιιιασΙιοΓο. Οι:

!1ι4:€ΙΙ:: ριοιιιιε Ρ1:€πιι€τι:ιιι€1ιτ μι: Με ιιιιιιιιειιι::

δεεοιιεΙ τι: για: Με ετεπι.ιτεε ν:8ειειΙ›Ιεε_

πω” ι Β"Ι)€5 δ: ειιπτι:ε ΡΙ:ιιιι€ε: Τισιτειιισιι€

Ρετ Με ιιιιιιιιιι·ιόεε 8: ιιιβ:ιι6ΒΙοειτκίιιιω ,Κβ

ίΙΜ"°5 ΠΩΠΠΠοιπε ά:ίιι·ειιι: ὅσα”, δ! ΗΡ!) ©

τειιτ κ:Ιιιιι:ιιιιο σ:: Βιιι 1ιιγ επγιτ0Ρ:ο. Οσ-σιιιι ο γι?

Ρε" Ρ:Η <ωπ 6Βιι€ε.Ι.ς ΡιτιιιΙστ, .. -@ του: ε:

@οφΕ” -ΙΠΕΙΙΒΜ.οιι ιιιιιια:ΙΙο κ.ιιιισιι: ὰΜι

“ω>δμ_
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οι·οοι·ε ΙΙεΙυεοκυουοΙοε Ροί-αυτο5 οπο”, Ιεε Ιο

8οι:οε ου ΙποιυΙ:.Ιο εΙουιΙοίυιο:(ξίεΙΙοε Ιου: [οἱ

ευουΓοε ‹Ιο εουΓεευοτ Ιου: ρτορι·Ιοτέ υπυτοΙΙο,

ΡετΙ:ιουο!Ιο εΙΙοε εου:ΙυυουτΙου: οΙΙτο. Οι· Ιο

πιο ου εε ετοσ.τυτοε ι:Ιο εουΓου.ιο: σετ οΙΙτο,ε'οίΙ:
, Ι'

ά οΙΙ:τε νυ‹·ε ευΓευιΜε. Ι)ουσ: τ.ουτεε εΙείΙτευ1:

απο νυΙιέ.Ι.°νυἰιέ υ”εΙΙ αυτποσυοίο :με Ιο Μου

υ·ΙεΓυιε.Ρεττευτ Ια ΙΙυ :Η τουιεεεΙιοίοε είΙ; ά'2υτ·

ΡετετΙουυΐουιιοκιΙυ Μου.

Ρ1ιοεε Μ.

Έ Με, εΙΙο-Ιο, Μου ό”:ιεεοτεΙ πιο:: νουέ

Ιευ €εΙε1. Ρουτεο ειιο τουτο8 εεε εΙιοΙοε Ξ

νυΙε8,δε εικτυεΙιεεε ουΙευ1Μεουοε Βόυο8 Ι

τ:ιΙΐουε ίου: :οικω αΡΡατευτυο. Ο ουσ

νουε εΙΙΙυπιε2 ΙοευυεουΡ , όὶέΙ·· εΙΙε, εΙο

@ιυοΙς,8: εο€υοΙΙΙ:τοοε ευ: ε'οΙΙ εμε σε

Μου Γουυει·υυ!ΙυΒυΙυ$ευο, εΙΙε Ιο, ΡουΙ:

εε φερει· τυευυε τυογευ Ιε εο8υοΙΙΙ5ι·οίε

.Ι)Ιειι,ε1υΙ·εΙΙ:Ιο ΓουιιετεΙυ Μου.Δ Ιο Ιο νουε .

δοση εοευοΙΙΙτο, εΙΙόΙ;-εΙΙε , 8ο :μια πω? › Ι

Βουυεε δε εΙΙουτέεε τ:ιΠουε,Ρουτυου (με

νουε εμε Γουυπ·Πειυεε εΙε εε (με υουε ει

υουε νυ Ρευ :υιρει·ειυΞε εουεΙυεΙ. δε απο

που τυο ἴουυΙευ‹Ιτειγ):Ιἱε-ἱο. Νο νου;

 

η ἱε με Βάι ευτευότε ουοΙοεεΙιοΙοε εμε

ευ9=ευ άεύεεΠοδε ϊ9ὲἔ=55ἔἔτ› Μου·

Χ

  



  

έοΝερ:.Ατ. τι Μιτισεξ

ἙωΡοαττειιπτΙε Γουυετώπ Βὶεη: Ρουττε

=‹1ιι”εΠοε ίση: άϋΐοτειποε,8ε όΜ:οιάαιπεε

!,νικ: ιἴειιιο‹: Γο.ιιττε2 ΕςΡο.ι1τα: ςιΓέι ?νικ

τΠεοΠοε ὁεξ-αἱΙΙατιτ Γειιιι:τε , Η σίΉτισΡοίΕ

Με φ1ΉΙοε ΡιιἰίΪετιπ; ειρΡοπετ ντι Μαι

Ε·πίεΙ& δεεισ:εοωΡΐγ:8ε εμε [οτε ε1ιϊοΠεε

(ο11τ νι1ίεε οιίειταβΙε,6ε εοωΡοίέσε εστη

111ε οτι Με ΐοτπκ: 8ειιπ:Ππο οίΐε&,όε Γοτ

-τ€ ο:1ιι:Ιο. ΓιιΒἱ[ιιιπε ί-οἰτ Με ·ττκ:ύτκ· εβα

[ε φ1εΒι ΡυίΠακια : Η τοικτετια·, Η πο·

¦ Ηείἶε,8ε Ι:ινοΙηΡτέ, Ρι:οόι:άτε, 86επ το

[ιιΙτετ Η: ΐοιιυεωτι ΒΙ:ΜΕτ Η τοπια αιιΠἱ

Με ί.οτιτ 'πιο ττιεΠπε εΙ1οίΕ,ε1ιι”ετι Ηικ:Ι9ιιι:

ἴοττε: αμκ α: ἴοἱτ τ:Ποε πε Ρευικτιτ, η ο;

-όογιι€ιπ είὶτε όο:Πτέεε.Πιγ Νεο ειποιπάμ

-εε1α,ὁὶ5-ὶτ,8ε που Ραπ-ση όοι1τοτ. δι .

άσοι: , ἀἰᾶ-ε!Ι‹:, εεε εΒοΓεε ι1ικιοά€Π€5

κωΐοιε11τΓνησ άε Πιιιτι·ο, 11θ Ρουιιωπ δ:

ποσιττιετ ΒΙεπε: Μεἱε ΐουάειω ε1ι1°σΠεε

εοωιιππα·:ιπ ὰ ἔνπἱτ,8:είὶτε νικ πιεί-ω:

ε!ιο(ε Γοιπ Μακ: ιι':ι‹!ιιἰ:ιι:-ἰΙ με ὸοιισ

:1ιι”ι·:ΙΙοε [Με ωᾶἴεε δ: τεΡυτἐι:ε ειπα: Κε

Βἰοτιε ςιια:ιά ι:Πεε Γοιπ τεὸιιἱτω οτι νι12 Η

Ε: ΤεττιΒΙο ειἰπδ ἄἱΗσ.Μἶ:ιοσοτό_ετεΖ νοιιε

ὁἱόὲ-εὶΙο,'ειιιε ποστ σε οἱ οΠ: Μου Γοἰ:

ΒὶοτιΡειτ ΡωκἱεΙΡωοιι 3η Μου, ου ιποηε

Π: Σε: πιω ποοκάο_, άΙ.ε-Εο. ΙΙ θα: όριιε,
μ γ γ __< ' ἶ - 7 Ο



τινι” °τ-ιιοιαιτειιι:: 8;

--.όΙοτ·εΙΙε ιιε ατιιιεΙΙιιε πιο ένοιιε ιιι”ειε
Η Ρ Ι'

εοτεΙιει οιιεΓνιιιτό , δ: Ιε Μειι , Ιοτιτ νιιε

ιιιιε·ΙΙιιε εΙιοΙε. Ροιιτεε οιιε Ια ΙιιοίΙατιεε

όεε εΙιοΓεε,όοιιτ Ι,εΙΙεόΙ τι'εΙΙ Ροιιιτ πιατα·

εΙΙειιιειιτ εΙΙΙΙετειιτ,είΙ νιιε ό( τΙε ιιιεΙΙιιε.

Ζε ιιε Ιε Ριιιε ιιίετ,εΙιε-ιε. δεαιιτ: νοιιε,‹ΙἱόΙ:

εΙΙε,οιιε τοιιτ εε (μι είΙ,ότα εΙΙ:τε,όετιιειιτε

ετι ΐοιι εΙΙτε,8ε ουτε τα: ε] Ια εΙιοΓε εΙΙ νιιε:

δ: ΓοιπΙαΙιι ειιιΙΙΙ οι1)εΙΙε ιι)εΙΙ:ΡΙιιε νιιε)εΙΙε

ιι,εΙΙ: αυΙΙΙ ΡΙιιε ειι είττε , δ: ετι τιιοιιταιιτ ο

τεΐοικΙ9 (Ϊ6ιιιειιτ,εεΙα τΙιδιει()6ιιιε αει: α

ιιιιιιαιικ,εΙΙότ- εΙΙε,τιιιατιεΙ ΙΙαιιιεό: Ιε εοτρε

Γοιιτ νιιίε δ: Ιοιιιιέτε επι ντι_,εεΡειιάαιιτ Με:

Πε άειιιειιτειιι: επι ΙεπιΜε , εεΙα έ: ΡεΙΙε

ΑιιιιιιαΙ·: τιιαΙε φωτιά εεΙΙ:ε νιιιτέ ΙΒοείϊτ

-ιοιΠτ,Ριτ1:Τεριιιιιοι Ι'νιι ‹Ιε Ιϊιιιττει ΙΙ

ιιιειιττ, δειι·εΙΙ ΡΙιιε ΑιιΙτιιαΙ. Ι.ε εστιν:

ιιιεΙΙτιε εερειιεΙαιιτ οιι”ιΙ σ: εοτιίετιζιε επ ν

ιιε πιεΙΙιιε ΐοτιιιεΓειιΙε, :ιτΙε ιιιονετι οι: ›

Ια εοιιιοτιθεί·οιι εΙεε 'Μαι τεν , οτι ν νοἱεΙ ,

ντιε τ-οτιι·ιε Ιιι.ιιιιαίιι ε. Ι Μαιε`ΙΪ Ιεε ' αττΙε: ·

ὸεΓιιιιΙεεἐ8ε Γερατεεε Γνιιε έ:ΙεΙ'αυττε; Βα

ΠειιεΙ'ντιιτέ,εεΙ τι'εΙΙ ΡΙΙ.ιε εε ειπε ε°είΙοἰτ.ῖ

ΕΙΕ ότι εείτε ιιιεΙΙιιεΠιι τε ν πιώ νοικΙτα ΜΒ ο

ε6ιιτιτ τοιιτεε εΙιοΙεε ντιεΡομτ νιιε, ΙΙεΙΙ:

τσιπ εειτταιιι ι1ιι°εΙΙεε αυτου: Με, πιο: -

οιιΙεΙΙεε Ιετοιιτντιε. ΜαΙε ΙΙ εΙΙε5 αΙιαιι:

ι_ Η ο

  



οο14εοι.Ατ. οι Μ; 11:08:

εΐοτιπειπ Ι'νι1ἰ:ἐ,εΙΙοε πκτιιτειπ ειυ.ίδ “ή

86 Π: άεείοπτ. ΦΕπιάκοοιιΠάετο ΙΜΑΝ

εοι1Ρ άι: ε!ιοά:ε , Η ω: ιιϊείὶ με :ιάι:Ιε επι

τιετικιπ, όἱε-ὶε. Υ ε.-Π (1υεΗμε εΒοΓε,

ώ6ΕεΙΙο,ειγαπτ οΡεπιτὶοιι τυπιιτσΠε:, 9ιιὶ (

ω: νικτἱΠε ΡΙι1ε εΠτ8,άεΗτε άο ηπουτΕτ,δε

ά: ία εοετοιτπΡτε2 81 έ:: εοοΠάοτε ὶεε επά

επειιικ , οϋε-Ιε, ε1ιιἰ ουκ Μαι τιποτε Ροπ

ι1οἰι: όε νοιιἰοὶτ_,οιι ‹:ἱο πιο νουΙοὶτμε , ία

εισαι Γ9ειοΒο :ιικιπι , εἴ! ια,:Π εοιιτιπιὶιπ α·

εμιοτὸἰτιαἱεεπιέτ , ε1ι1ἱεἱτ ετιιιἱε ψ Πε (Μ:

οιιϊΙΙε:τ ὰ: Γοκι :Με , δ: (ΙΜ νιιεἰΠε άε (δι

ἔσω: νοΙοτπά_, ί`ε ΡιεεἱΡἰτετ ἐι Ια ωστε.

(Μποστ Αιπἱωει! Γ: ττειιω1ΙΙο Ραπ ίου Ει- _

Με, ό: ίιιγέ :πιτ ςυΉΡευτ1εεοεεειΠοηε

41ο Βιμητιο,8ε άε 1οπΔοωωφ. Μεξε ὶο

πι: Γςειγ ‹1ιιἐ ἰ‹: ό” οϋτε ι°1€$ΡΙει11τ€5› δ: άο

τουτσε 188 :ιιιττοε εΒοΐοε ἱωιπἱπιέεε. Π Π·)·

Μα πιο Γξ111ωι:) Δου . ὸἰᾶ·€Ιιε ›-όεφ107

παρω άειΠοι όοι1τοτ.1 θα 00115 νογοηε

ΝΒ Βε:βε:ε 8; Ιω ο.:Βτε5 Ρτειιέτε ικιἰΙΪἔιιι

α: Ε0ι1τΡτοΠ1ὶ€:οΜ:Ι1τ 211Χ1ἱΩι1Χ ΨἰΙειι: ;

[ΟΝ Ριμε οοιιι1εωιΒ!εεξ δ: ΡΙυεΡτοΡιτε εἴ .:

Εμ: πατατα, 8εΒιπ:ίο ΜεΙιευτ , ω, Πο .

πωιιτευτ με αἰίἐωοοτ. Ι..εωφορ ιιαἰΙΪομ:

έα ΡΜω:8 &τι:Ξ.μ8ηι:ε,Ιοε αυττοειιιιΧ ίιι6- .

_381168:488)αφ οι; μοςμιί[οη ;ιιεμηςρ_!

'
μ.·
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Ιεε αυττοε νΙουυευτ εΙειυε Ιεε Ρίετι·οε, δε γ

Ιουτατταευοοε. (ζφΙουε: νυοε ΐουτ ω

τΙΙοε,οιι€τουτοείοΙα Γουτ ΡτοεΙυΙττοε ιΙοε

ατευεε ΙΙετΙΙοε,δε ΙυΙΙ·υόευουΙοε : δε ΙΙ ου

' Χ [ο νουΙοἰτ οΙΐοτεε: εΙε Ιεε τταυῇαοττετ δε

ΡΙαυτει αΙΙΙευτε.εΙΙοε Π: ίοΙεΙπει·οΙευτ τουε

ΙουιτΙευυ. ΜαΙε Ια υατυτε εΙουυε α εΙιαευ
πιο εΙιοΙΙο εε α1υΙ Ιυγ ου εουυουαΙ:Ιο , δε δ:

παυαΙΙΙε ιΙε Ιεε εουΙοτυοτ , ταυτ εΙιι°οΙΙοε

Ρουυευτ εΙυτοτ. @ο εΙΙταγ-Ιο,ευο τουτου

αγαυε εοιυιυε Ια ΒοιιεΙιο ευ τεκτε , αττἱτέε

Ια υουττΙτυπο αι1εοΙουτε ταεΙυε5,δε υυἰε Ια _

‹:ΙΙΙΙτΙΙ›υουτ, δε είοαυεΙέτ Ρατ Ιεε ιυοοΙΙοε,

Ρατ Ια ίοτεο εΙυ Βοἰε, 8ε ΡυΙε ου Ι,οίεοτεο:

< εε υυΞ οΙΙ ΡΙυε υοΙ:οΙο , εουιτυο Ια ιυοεΙΙο

δε ΙοΡΙυε τευότο, ου: ι·οΓεττέ αυ εΙοεΙαυα,

δε πω αυ ΙΙου Ιο ΡΙυε αυαυτ, 8ε ουτουτυέ

‹Ι°νυο εοτταίυοίει·κυοτέ ‹Ιο Βου ρου: ία

τΙε1ΐοιτεο , δε αυ εΙεΙιοτε Ι είεοτεο, εοτυ

ιυο εεΙΙο ΜτΙ Ρουτ ΡΙυε ίαεΙΙοιυουι: ου

ιΙυτοι· Ιου ίυίυτεε ‹Ιυ εΙεΙ , 8ε Ρουι

Γοτυίι·όο τΞΙεΙΙ:ουεο αυ εΙοτυουταυτ3 ΜαΙε

εοιιυιΙοτει ουοΙΙε οΙΙ: Ια τΙΙΙΙ8ευεε ‹Ιο

Ια υατυτε, α Με:: ειπε τουτοε υαΙΙΙου: εΙο

Ια Γοτυουεο ου'εΙΙοε ιυεΙυιοα ΡτοσΙυἱ

Ιουτ ου αΙπουεΙαεο. Ε: ε1υΙ ου εοΙυγ ουΙ πιο

ε @Με εμε τοΙΙο8 εΙιοΓεευο Ιουτ μια ΙυΙΙτυ-: _
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εσΝεσι.ατ: σε Μπισε:

τσεστε,Ρσιι: (εωειιπεσ: εοσίει·σετν:ι εε::Ξ

Μ:: τ::τΠΡ5 Μ:: είΙτε έ ωεἱε Ρσιιτ Ιε Ρε:

Ρε:ι1ει: Ρει:ίι1εεείδωεε ἔε:ιετατἰοι1ε:8ε Με

εΙισΓεε :με Γστι ετσἰά εί)::ε Γεω πω, σε

άεδτειπ-εΠεε σεεΡσι1: εείὶε :πείσω :αἱ

[οτι εΗτιειιιιε εε ει:: 1:17 εἴ: ΡτοΡτε2 ΦΕ

- - νει:1: :Με :1ι1εΙεΙε8ε:ετάβ1:τσου:ε: Με

Βα:τιισεε ει: Ιιεισ:,8ε 1ο Ροὶκ εοπτωσέ: Ισ.

σ:ετ:ε ό:: σείεε:ιά_το @ΜΗ σε :ΠΠ σιι'ὲ. εΙιε

εστι:: ό:: εεε Με: Με Πειυ:,8ιτεΙε ι11οιι4

ιιειπσε:πε Ιειιτ εοσιιἰεπτιεσι Ξ Ο::ιιΙει11τ:ι8ε

εε :1ιιίεΠ: ΡτσΡ:ε δε εοιπιε:ιο.ωε ὰ ε:1:ιειι

σε εΒοΪε,ἱ'ειπτε:ἰειπ δε εοι1ίετι1ε, ώιτιε

σε ε1ιιἰΙιιγ εἰ: επι1εωγ,8: εό:τώτε,Ι.ε εσυ

ποση:: δε εΠΠοιιΙ:.Ε: [εε ε:ιοΐεε άιι:εε:εό

Με Ιου: Ιεε Ρἱε::εε , Γσσ:Έετωεισε:ι: στ·

τ:ιεΒεεε εἴ: Ιειι:ε Ρστ:ἰεε,:ειτ1: σιιΉ σ,είἔ 13:18

ω:: σε Ιεε ει1!εΡαιτε::δειεε εΙιοίεε Ιϊσιιὶ

όεε,εοιπιπε Γεω 8: Πει: , ἴε ια:Πε:ιτ ἴεεἱ-ν

!ει11επτίε1Ρατε: › ΙΙ18ἱ8 Γουάειίη εΠεε ίε τε

ὶοἰἔτιεσ:,ὸε :σίϊεωωετιτ απ:: Ρετ-:Ιεε,άεί

ςιιεΙΙεε εΠεε σο: εΠ:έ: ὸὶιιἱί-ἐεε , 86 [φε

τἐεε:ἱε δω εΠ: τω1:1::: σε Ραπ: εί:τε :Παί

ξε Μειἱε εχω: :με Πω:: Π:: Ρ:::Ιίο:ιε Ροἱτἰε

ειεεΒ:' :ποτε δεσ πισιιιτειπε:ιε νοΙοιπ:ειἱ

εεε ::ιεΓρ.ιΠ€,Ψ.1: ε: :08:0:π:Πα,::2::ΕοΠε

άεΙ'Ιιι:ειιτέσσ :ια:ιαεΠε:εοτιιισε ποι:ε Δ

 



 

ι;ινιιε πιο: ειι:ειιτιζ 87
ο Βετοιιε Ιεε νιατιάεε, Γατιε αυτ: ιιοιιε που:

ετι αΡρετεειιιοιιε, 8: τεΙΡιτοιιε ειι τΙοττιιατ

ίατιεΙε ΙεαιιοΙτ. εατΙ.ειιιιιε τΙε Ιε εοτιΙετ-_

ιιετ τω:: ΙιεΙΙεε,τιε τιτοεετΙε Ραε τΙεε ιιιόιι

τιειτιειιτε ‹Ιε ΙΙατιιε:- ιιιαιτ εεΙα Ιειιτ νιέτ τΙεε

ΡτΙτιειΡεε εΙε ιιατιιτε. Ετ Ια νοΙοιιτέ εοτι

τταΙτιτε ΡοιιταιιειιιιεοεεαΙΙοτι, τΙεΙιτε δε

εΙΙΙτ ΙοιιιιειιτεετοΙε Ια τιιοττ, οιιε Ια ιιατιιτε

ΙΙιιιτ,δε εΙ1αΙΙεΙοίιι8 ταιιτ τιιι,εΙΙε Ραπ: δε

πιο εοτιτταιτε ΙΙαότιοιι τΙ”ειι€ειιτΙτετ, Ρατ Ν:

ιιιονετι εΙε ΙαοιιεΙΙε Ιε εοιιτιιιιιέτ ΙοτιΒιιε

τιιειιτ Ιεε εΙιοΙεε πιοττεΙΙεε , 8ε τιιιε Ια πα

τιιτε εΙείιτε,εοιιτταιτιτ αιιΙΙΙ τιιιεΙοοετοΙε Ια

νοΙοτιτε: ταιιτ εΙΙ 8ττ?ιτΙ Ι”αιιιοιιτ ε1ιι,οιιτ Ιω ·

εΙιοΙεε α εΙΙεε ιιι€Ιιιιεε , τμ ιιε ΡτοεετΙε

Ραε εΙεε ττιοιιιιειτιετιε τΙε Ι°ατιιε , ιιιαιε τΙ”ντι

ιιιΙΙΙιιετ εΙε Ια ΙειιΙε τιατιιτε.εατ Ια Ρτοιιιάδ

εε τΙΙιιιιιε α τ:Ιοιιτιε ΡτιτιειραΙεττιειιτ ατα

εΙιοίεε εΙΙεΙΙε ετεεεε, εεΙΙε εαιι_Γε οι ετιιεΙΙ

ΙειιΙε οι: εΙιιτετ, 8: ότι τΙειιιευτετ ετι Ιειιτ ε

-ίττε τιατιιτεΙΙειιιετιτ , το ειιι”εΙΙεε Ρειιιιειιτ.

8: Ροιιτταιιτ νοιιε τιε Ροιιοε2 ετι ίαεοιι ότι

ιιιοτι‹Ιε εΙουτετ,τιιιε τοιιτεε Ιεε εΙιοΙεε ειιιὶ

Ιοιιτ τι)ανειιτ ντι ‹Ιείἰτ, 8ταΡΡετιτ πατο

τεΙ εΙε Ιε εοιι Ιετιιετ ευ Ιειιτ εΙττε,8ειΙε ΙΜ:

δεειιΙτετ εεειιιἰ Ιεε τΙεΙΙτιιΙτ 8ε εοτιΙοιιι

τιιε.Ιε Ιε εοιιίεΙΤε,τ:ΙΙΜε, 8: ΕΟ8τι0Ι8 εΓιτε
ο Η τι

 



οοΝεο1.Δ.1°. οι τττττοεξ

ΙΙιττε άουτ:: , εε ι1ιιε τε τετ1οτε τίειΒιιετεε

Ροιιτ Ρειι ειίΙευτε. Οτ,ιΙΙόΙ-εΙΙε,ι:ε ειιιτ άι:

Πτε Γε εοτιἴετιιετ , ό: τΙεττιειιτετ επ Γοπ ε

Πτε,ιΙεΗτε ειιιίΙΙ ιΙ€ΙΙ1°8 ντ1.αιτ θα” εεΙ:ι ΙΙ

νιετιεΙτει ἔι τ3επ>δε πι: Ϊετει ΡΙιτε επ εΙΙ:τε. ΙΙ

εΙΙ: Μ”, εΙἰΙἶὶε. Ποττε τοιιτεε εΙποΐεε,ιΙΙόΙ:

εΙΙε)ιΙείΙτετπ ΙΙντ1Ιτέ.Ιε Ιε εοτιίεΙΙΙε,εΙΙε-Ιε.

Ο: ιιιιοιιε τιοιιείι1Γειιιεε τη Μάϊ: ΡετοΙ

Πτε ,ι (με Ι,νι1ίτε εΙΙ: εεΙει. τικ[πτε :με Ιε

Βιετι.ΙΙ εΙΙ: ετηίΙ,άτε-τε.Ποπε τοιπεε άτο

[σε ιΙείΙτετπΙε Μαι, ειπε Ιου Ραπ ιιττιΙΙ

ιΙεί:ττιΙτ,Ιε ΓοιιυετιιΙιι Μαι είΙτε , εε ιειιτ είε

ιΙείΙτέ άι: τοι1ε.οτι σε Ρειιτ ἱιτιει8ἰτιετ οβο
ΙΙε ΡΙιιε ντε? ε.αιτ οτι τσιπ εε ε1ιιτείτ , σε ?ε

τεἴετεἔι τΙειπ,δε ρτἰιιε τΙε ι:Ιιεξεττε 8: Πο

τε :Ι Ι°ειτετιτιιτε , Ειπε είΙτε 8οιιιιετττε: οτι

ε,ΙΙ γ ει ειιτεΙι1ιτε εΙτοίε ὰ ειιιογ·τοιιτ τεττεΙε

δ: θ: τε'Ιιει·ε> σε ΙεταΙε ἴοιιιιεταἰτ1 Ι:Ιετι εΙε

τοιιε. Ιε τ11ετείτου)τε,ττιο11 ιιοιιττΙΙΙοτι,

όιέτ-εΙΙε,ε1ιιε νοι18 εγεπ ιΙε νοΡετε ειπω

αΙειιιετττ ι:Ιότιε εΙτοἰ& πιτ ιτιἰΙἰει1 ι:Ιιι Ροἰιιθ:

τΙε Ια νετττό.ι:ε επί Με εΡτιἔ ιπετιιίεΙΙε,Ρε·τ

@Η @σε Ρει1 ειιιΡιιτειιΞε νοι:ε ιΙΙΙΙε2Ι8Π0··

τετ-Ετ ηιιομΙτε-ιεεΦΙΙε εΙΙοΙτ Ια Ευ «Ια

τ οιιι:εε £Ι10[ε5,:ΙΙόΙ-εΙΙεηι1ί ερ: νετὶτειΒΙε

τ·τιετπ εε (με τοι1ε εΙείἱτ6τ,86ἐι εποε, Πε τέ

άετττι8ε Ροιιτεε ειτε τιοιιε ιιυ0118 εοτιεΙιιιΙ

Ι..-μ..-ψε.

έ

Μ-.εω...



τ ή--υήο·π Νεο-ν · ”/

ειναι ταοτατι ο Μ α. Η

υπο ε°οΙΙ Ιο ΓουυοταΙυ Μου,ΙΙ οΙΙ: υος:οΙΙ-αΙ

:ο ουο εουΙ-οΠἱουε ὶεεΙυ)τ οίὶτο Ια Ευ ει:

τουτοε εΙποΐοε.

ΡΟΕΜΕ ΧΙ.

ΟΠιο ?ιόΨειι2/ἐοΙιοίπ· μι· ε)ι]Ι με Μάιο;

12:/διο:υ· οίιψουιο,· μιΜου: ὲ ία οπο, .'

ΙΙ ιἰοἱ: α'ε/δο @το 4Ι£οἱΡἰ>ῶ°ἱ/477ι]ἶε;

22 Μου· Ζε οιουιιοπιευτμέ[ΜΙου εοωΡοβ

Πο/ουω”ΙΜΜο72εαο,4% ιιΙο ί)ο:ψ·έξοε»·, '

Ωυεάουεβέωε[ωε ιΖΙ:Μ! υ·οοιιοι· :ουτε ο·ίεΙσπο,,

.Εε @ο Μ!!! αουτ Μ»Με: ιἰε/δο ο/Ιυ·οο!ση

.ΣΜΣ ί[οίψοπιστί,·ο το πιο [ο :πιο 4|>οιΠἐ

Οι· ί,οττοτ4υ· ἰυεεποἱπ ?ποπ π·εοίου πωσ1:τια:,- Δ

.Ροκ :ίουμεΖώουυε/ἰοωἔο έα: [σε :Μου

.Ζε εοφ: μέέουερ υιοΠε ο [εβάτ κάποιο; _

δεΓΡε|ά)οΜΙ:ϊε!έπ,4 Ι7ΙούιδΙ ό: ίωκίεΙ·ε ο

.Ρο £ο|ει4 έου:[Φβέο ου με· απ! ποπ/σκοπο?

Μου :οίκου ου επ ΊωἰοΙΖα/-0κοπεο!ποΜίο,8:

Δ? σε2914 τιποτε!επ Η:οπικιο πι· ΤΙΜΜ;

%/ε7ου72ο τε!Ισ ?ιοίΦ και':Ζε κίοί&υις

1ζοβο7ΜΙ ματιάου [επειιιοκτοΙρτοοο:,:,ἱἰυ,οαο¦£

%οΖοκε οβίπεοΙΙο ποσοι” είε Ιο-βαΜΜε ἄἱΙ4ἰΜ?

.8'ί (το ?Με ιἰἱτ ΡΙο2υπ)ιίβιπ μια· “ΝΟ που,

ο?πο :Με οοοκου& »Μ που οιΙ'Φο/οι4Μο

~ ' Η ω;

 

  



κ · “ή

εοΝεστΑ_ι·.ι:ε ι>ττττ.σεξ

δοΜΜΑιιιε στ: τω.

τω. εποε».

νσἱεγ τε Γεεστιά Ρσιι·ιέιτ στι:: Βοεεε Με::

τ:τσιιΒιε ε1°εί-Ρτι: σε ρσιιιισιτ Βοτιτιετιιειι: εσω

Ρτειιάτε,ΐεαιισιτ αι σιτε Βιειι μι: (τι Βσιιιό ω

ω:: 8ι Βοιιιιετιπε του: Ιε ττιστιε!ε , Γεω Βεΐοισ€

:1'ε.ιάε είττσιιἔετε , 8: εε ειιεε Βεειιιεσι1Ρ Δ::

:ισιιεειιτ , ει.ττετιάτ1 σιτε :σιιτεε οσοι-εε Μη σ

Βει1ΐειι: νσΙσιι τσιτετιιι ειτε. Βασσά επιεπειτα: Γεω

Ριιι([ιιιιεε ,· νειι ?σε :ιετι ιτε Μ): με: ίσιτε εστι

::ε:1ιι:ιττε σιτε άτα-Με, εσττιιιιε ε: εε!ιιγ :μι

ΡειιτίοιιθΈτιιιιιειιιειιτ :σιι:εε ειιοΐεε,ετιεεε:έ

Ρεειιέ,τιιιι σε μια ετιεοιτ ετι τη: :ἴειιτειιιτ σιτε

Ιε πω! είτ Ρτιιια:ιστι 8ε ιιεθιιιιτ τι:: Βιετι,8ωιδι:ε

όιιτιΡιιΠΒιιιεε,τιστι σε ριιιίΠιιιεε , 8: τι”είτ ει::

ειττιε τιποτε. Τσιτ:εε ΙεΓηιι€Πεε ειιοίεε Ι:: ΡΜ

ΙσΓσΡτιιε ρτοιιιτε μι: ι·:ιιΓσιιε 86 ρειτοΙεε όε Η

σιιιιιιε ΐιτσΠ::τιπε , σιιάΙΓειιτΡτειιστε ίεΙσιι Ρισ

ι:εττει1τ ά:: Ιεισιότε ΓιιΒίτειιιεε , που ί-ε!οι·ι_Ι°εΧ:ε

τ:.ιειιτ,εσιιιττιε :Με σιτε Με” εστιάιιιΓειιι: 8: Δι

ίΡοίειι: Ιε ιτισιιι:ἱε τιε ε°ετιιιιιεΠε Εστω: αιτεεεψ

μια” εειιιΓεε ετι:εττειι:εε:

Ρτιοει: :Με



Ή

· -- ~ . οι;

εινα: ·ταοιετεειττ. 89

Ε Με Βιετι(τΙΙΓιειάε Ι'ατΙοιε τΙε ΡΙατοτι,

δ: @Πε-εν εΙΙ Ια ίεεο.οτΙε τοϋ εμε νοτια

πιο ταιτεε τείΙοιιιιετιιτ εΙεε εΙιοΓεε οιιενοιι:
νετιε2 εΙε όιτε. Ιε ΙΙοοΜΙαν Ια οτειιιἰετο

τοϋ , ειιιαιιεΙιε ντΙΙΙε εε ιιιοττεΙ ΙιαΜΙΙε

τιιειιτ:τΚ Ια ίεεοιιτΙε φωτιά ιο Με αεεαΜο

‹Ιε ΙΙ Βτατιι:Ιε τΙοιιΙειιτ, ειιιειε Ρετοιε·τοιιτο

Γοιιιιειιαιιεε. Ετ αΙοτε,δι νοιιε Ρτειι€2 Με

8αττ:Ιε(τΙιτ- εΙΙε) α τοιιτεε Ια εΙιοΓεεεν- άο

ιιαιιτ εοτιτεΙΙεεε, νουε ιι)είτεο Ραε Βατο

εοιιΡ είΙοτιτττιε ιΙε Ια τιιετιιοιτε εΙε εε οπο

νοιιετΙΙΙΙεπ ιι)αΒιιετεε πιο ΙΙ:αιιοιτ Ροἰτιτ.Ει:

οιιον,τΙΙΙ-Ιε2Αιιεε τιιιεΙε τνιιιοτιο,εΙΙόΙ:Μ εΙ

Ιε,8ε 8οιιιιεττιαΙΙε (ε οοιιιιετιιε δε τε8ιτΙο

ττιοοι.ιεΞΙε Ιςαν Μετι,ι:Ιίε-Ιε, τιιιε τον εστι

Ι··εΙΙο ττιοτι Ι8τιοτατιεο , δε ετιεοτε εμε ιο

νονε εε ε1ιιε νοιιε νοιιΙει εΙΙτε, Ιε εΙεΙΙτο

τιταιιτιιιοιιι$ ο:: ΙΙειιτειιεΙτε ΡΙιιε ΡατίαΙτε

. τιιειιτ. νουε ΡειιΙιει τιδα8ιιετεε, εΙΙόΙ;- εΙΙε·

οιι°ιΙ ιι”ν ειιίΙ: αιιειιτι εΙοιιτε τιιιε Ιε τιιοτιτΙο

τιε Μι τεον δε 8οιιιιετιιε εΙε Βίου. Επεσ

τε Ιε ΡετιΙαν- ιε,τΙιε- Ιε , 8ετιε ετον μια οπο

Ι,οιι οτι Ρωτιε τΙοιιτετ, 8ε Με ταιἴοιιε Μπι

πιο εοιιτΙιιιΙετιτ :Ι εεΙ`τε ετεαιιεε,ἰε Ιον νοιιε

ταεοιιτεταν τοπ Ιεττετειιιειιτ. (Σε ιιιοτΙε ε

ΙΙατιτ εοιιιΡοίε οτ: ται οι: τΙΙιιετίεε ΡαττΙετ,

@ο ΙΙ εοτιτταιτεε)τιε ο ίετοιτ ιαιιιαιε τει:Ιιιιτ,

Η ν



>οοΝεο1.Ατ. σε ι>Η:τ. σέ'

:η εόωοιπι επ νικ Ϊοτιτιο,ε°ὶΙ τή ευοἰτ Ντ

ε1ιιἰευίιἔ ν11ί δε ὶοὶτιέΕ ειπΪειτι Με τ:ῖτ άι· (Μη

 

Νεά: δε ὸὶΙἶοτοι1εοε άιο ίεε:1εθ.1ι16:1Ιεε ο·- _ ·

Παω ἰοἰιπέὶεε δε ντιἱεε, Η ΜΜΜ: άι: κατ:

όε εΙιοΪεε £οι1ττειἱ1°€5 δε άΜοτάειτιτεε Γν

11‹τ 6'ΙΕΓε1ΗτΕθι€8 ἴ€Ρατοτοἱτ δε ειττεάιετοΗ:

' άΈΜεάιΒΜ Η οΠεε ιι›‹ἑίὶοἱει1τ €ΟΠΕΦΠΙ.Ιθ8

8ε εουΠ:τιιέεε μι: πι εΙιιὶ Με α νυἱεε άπ

8:εισΒέεε ετιί-οωΒΙο. δε μπε £ειυτ ΡειεΡεπ1&ε

εμε ΜΜΜὰ: Η ικιτιπε Ρτοατάα&Η εε:

τΜ11εωεπτ,ιη ε1ιΠ·Ι Ροιιίὶ Βήτα Βε ειεεοιη

ΡΜ (εε ωουυεωοιπε ίἱΜειπ ἀὶεΦοί-σ:: δε

οτόουικι όε Που:: , άε τοιπΡει, εΐεΗΒέϊε,

ά,ε:ίΡ:ιεεε δε εἰο φώτο: , Η νη ἔσω:: ό:

ἰιπιι1οΒΠε σε ὸἰΦοΓοὶτ 8ε οτἀοιωοἰτ α:

Ρατ εΜΐοτειισε δε νειτὶετέ όσ ττιοιιιιοι1πιτε.

δε εοίὶιιγ- Η. ε1ιιΞ ΦΠ! ίοἰτ Επι: Με κι·ιογετι

όιι:1ιιεΙ τοιιτ05 εΙιοΐσε ετώεε όσωι:ιιτευε

ίετιππε ει: Ιειιτ :Πτσ,8ε δ: ττιοι1ι1ειπ, Η: 10

:1οπιπιε: ΒΜι,τιο1η εοιτπτωπ δενίἰτέ επι

ττε τοι1ε.Ριήε_, εΠ&- εΠε, εμε νοιιε απο»

άσε «τη εεέϊττ ιαπιη&ετέι:εε εΒοΓεε, ἰειπ,:ιι1

τη Ρειε ΒεειιιοοιιΡ ‹Γεἔεἱτοε, ἰοιΨΡἶἑυτ ά:

1ο. ἴο!ἱεὶτἐ,νο9 ί·-εΙτο τευοἰτ Μη δε ἴειυίνο

Ιὶτο ζμ λΦαίζε τετοιῖι:ηο11ε δ. ΜΒΜΡω

Ρ0% εοιπ : ετοπε σε εΙ10Ω5, “πω”

Βιιςιιε ΡτοΡ0ΐέ:εε.Ν”σ.ιίό5 ι1οιμ12ιε πώ



Τ__
π.ινιιε τιιοπετεεΜε;πόΒτέ επ Η Βαιεἰτιιὸς Πι Γυθπωσε9 θα),

ντηοιπειττ,άίΜο. ΠΙει1, ὸὶοἙ-εΙΙο, πίευτα

(Με: Βεἴοὶιπ :ἴεἰιὶε εΠτέ8εκ,Ρουτ Βουιιστ

πετδετσἔἱτ 1:ιτιόόεωτ ΠΙ οτι αυοἰτΒ€ίοἰπ

_ Η Μιιιτοπ Ροίτιτ επι ω, Η ΡΜικ δεεππἱε

το ἴιιΗἔίὲτιεο. Η Εειιιι: ηοεοΙἱἑἰτεττιεοτ ε1ιιΉ·

Γοὶτ :αἰιιίὶ,ὸἰε-ὶε·. Όσα: Η εΠΦοίε :οικω

εΒοί.οε Ρετ Μ), ιιπ:Πηε ίἑιιΙ.Οτι 0616 ζωι

τοἱτ Πἰετ,ὸἰε;ὶε.Νου3 ειιιοικ Με νοἰτ,ἀἱτ

οΙΙο,ρατ α: ορο ι1ουε :ιιιοηε ε), ἀευἔιτ όὶτ,

αμκ: Πὶοιι ερ: Ια ἱ-οιιιιετειὶη Μαι. Η ιπ'οπι

[οιιιιἰετιτύἰὶε-ἰε. Η ο1:άοτιτιο ἀοικ , ιΠ&

εΙΙε,8ε ὁἰΪΡο·ίΕ τοιτα:ε εΙποίΕε Ρουτ Ιε Μέ,

γ Ριιἱε 9ιΠΠεε 8ουιιέτπο μ: Ιιιγ-πτκ:ΐωοερ

ς11.€ι1οιιε ασοεε εΠόΕ εΙὶτσ·Ιο Ματ , 8: ι·:Π:

εοτηιπο να α:ττ:Πτι τγωοιπ & 8οιτικτικιΠ

α1ι1Ι τοειἱιπἰεητ δε εοτιίέτιιο Η. ἴειΒτὶςικ

:Η ιτιοι1όο ουτἰετεᾶὶτιεοττιιΡτἰΒΙε. (Σα 1

Η ώ: Μαι νταγ,άίε-Ξε,8εωε [Με Μέ άσο·

τέ @Με νοιιε επι νοιιΙΙει πω: Η. Π: Ισ

σ::ο›ςόἱέὶ- €Πε.‹:ειτ Π), Μαι εο8πι€ιι :ὶ νό8

8είὶεε δ: ἔαςοτιε άι: Ϊεὶτε (μια νοιιε :ίΠει

Ραπ Βίε:τ1 εοἔποὶίἰετε 86 ερωΡτεφάτε

Ιεε ε!·ιοί-ε:: νταγεε: ιπειἰε σε εμε Μ ποσα

οικου: ἀἱ:ε,τι°είἙ :Πεύκη από ὰ πω: δ: ὰ

σετετιδτε.Ει 9ι:ογ, ἀὶε ὶε2·Ριι5ε>ὸΕέΕ- εΠσ,,

φάσηαεοἰτ,ὁε ὁ. Βοιι ὰιοὶόξ·,ἶ1ιιε Βὶεω_
- Δ Η ο
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Ε:

Σ:

ι

ὴ_~

¦ ΒΘΝδΌΣΑ'εφΒΕ τ>Ηιτοε;

. 8οι1ιιει°Π© τοιιτε8 ώστε; _ 8( 1,88 ϊ€ἔἱτ;

π” Γε Βωπέι 86 σιτε τοιι:εε εεε τιιεΓπιεε- ι

ε!ισίεε,εοτιιιιιε ιισιιε :Με ιιισιιίττε, εσω

τειιτδε τειιάετιτεὶ Μειι. Ραπ-στι εισιιτετ

οι1°εΓιεεΓοιετιττε8ιεε σε 8.οιιι1ετιιεεε ω

Ισιι:ειτειιιειι:, σε Γι εΠε5 Γε ιιιειιιιειτ:8ε

ΒΒἰΠ€ΠΜΠ άΦω «δε-τιμ ΜΜΜσε εειιιιτ σετ

Ιεε ειιΙΡσΓε , εσιιιιιιε σσειίΠιιι:εε δε Μετ

τεεο. ιειιιι·εόι:ειιτ δε 8οιιιιετιιειιτ2 Η εΓι:

τιεεεΙΕιιτε,άιε-τε,οιιτι·ε:ιιειι: Η σε ίετιιΜε

τσι: σιτε στι:: :τι ἔσιιιιετιιειιιειιετὶτΠ Γιω

τειιιι,Γι ε,ειτοι: :.σιτιιιιε γο ισιι€ σιτε Ι'οτι-·

(ιε!όιιέσεΓΜέετιστι ιιεΙε Με: :ΜΜΜ

(€8 ε1ιιὶΪ 0ΒΕιΠεΠΕ,Ι ΓΓ), οριο-Μ;) ς]ιξξ-ει-

1ξΒ ειιειιιιεε!ισΓε σοι Βιιτειαιι: Γε. τιιιτιιτε,ι

8 ε!Γοτεε άε εσιιττει·ιετ:ι Ι)ιειι. Αιιειιιιε,ι

όιε-ιε.Ε: Η σιιεισιι)ντιε ε? εΓΓοτεσι:,ειιέι.:-ε

εΙζι·,ει·ογεε νοιιε ιι σε!! ε ΡειιΡ: ειι12Π£€Ε 86

ΡΕ06τε1° ειιιεΙ:1ιιε ε!ισΓε εσιιττε εειιιγ οσε

τισιιε ιιιισιιε άιδ: εί::ε ττεΓΡιιιΓΓειιτ, μια:

Ξ”Γζιζέ2έε1Ρέ22Ξἑιἔ°:;:?'3:ΞιιΙἐΣΣ

ΡιιιΙΓε τεΓιΓτετἑ€ε ίσιιιιι:::ιιιι Με”. Ιε Γε

Ντιέ ειιηιωιωεο·ετι άστιε,όιδι:-ειιε,Γε

Γοιιιιετειιιι Μετι πω 80ΠΠΠΠε: τουΕΡ;π [οι

Ρ"Ι[ΠΠαιδα1υιιΠίεστε·άσιιεεττιειιι του:

ΡΗ (πάτε. πι: τω: ΡΙιιιτειιι,ιιιε-τε,τσιιιεε

 



 

Λ

ίινι1ε τ1ιοτ·επεετνΓε. 9τὶ

Ι' ειτε ΒεΙΙεε πειΙΙ-οτιε ‹1ιιο νοιιε :ιιι€2 ειΙΙε:
Ι

ΒιιέοσΡοιπ ώεΙυττο εε Ίιιο νουε νεπει

Ι: αΙο άπο ! ΜεΙε Ιω ΡειτοΙεε ωείωοε εΙοτυ:

ιζ νοι1ε νἴει υπ: ΡΙειΙΓεπτ επεοπεόΆικιτιτα-·

86, δ: απο &ι11Ι:νΙο φωτ Ια. Ι-οΙΙε σ:ΙσειιτοΙτ ει-·

Ι ι1οΙςΙποπτεό°σΙΙειιτοϋπε,ιΙοεοιιΐοπότε

δε :Μπα τεΙΙ:ε ι:ΙιοΓεε 8: Η 8ΗετΙοε.νοιιε

έιιιει Ι›ὶ‹:ιπ αιτειιεΙι1:, ιΙΙά-εΙΙ: , Ια ίαΒΙ4:

άσε θαιοε ΗΜ νουΙοΙτιπ €Γ€Ι1€ΙΙ€ΙΞΙ€8=

εΙειικ: Με ιΙ5 Πιτσιπ τι·είττει σοιπιτυ:

Πε πιοτίτσΙωι: μι· Ια ΒεηΙἔηεΡαὶίΙἔιικ::

ςΙοΙ)_Ιοιι. νουΙο2 νοιιε :με :τσιπ νογοι15=

ΦΠ ΙΙ:π1ΒΙα τουτεε α·ε ταΙΙοπε, δ: Ιω :ων

ίτοιπίουε ΙΙντιε ειυεεε1οοεΙΈιυττα Α Γειά

! »παταω επ τοΙωΙτετ.ει-°ΙΙ 9ιιςΙ(1ι:ε ΜΙΚ: ο»

ΙΙΙικοΙΙιτ :Ισ νετΙτό. ()οπιππ: ΙΙ νοιι8 ΡΙΠ

ικι_, εΙΙε-Ιε. ΡετΙόηι1ωπ Ραπ εΙουτττεμισ

1)ΙειΐτιοΙοέττουτ-ΡιιΙΙΒιιτ,άΙ&- εΙΙε.Νό

ΡΜ, οΙΙε-Ιε,ΞΙΙείΕ ΙΙιίηωΙ'εηπε·ιτ::Ισπ1τι1ι·; '

@έ εΙΙ: τοιιτ-ΡιιἰΠἶιιπ, εΙ16Ε εΙΙΙ:,ΙΙ Εχω

Μαι ι1υ'ΙΙ Μ: Νεα ΜΙΒ; άΙε-ίο. Βίαι

τΙοτιο, εΙΙόΙ:-εΙΙο , ΡουείιΙι·6Ιο 111ειΙ. Νου

ΙειππΙε, άΙε-Ιο. Ι.ε πωΙ όοτκ: Π°εΙΙ Παπ,

άΙδΙ:·θΙΙθ ;Ριιέ59ιιε αΙιιγ σ;Ιι1Ι Ραπ τοιίτ

. ιΙε:Ι:·ουΙε ΜατηππΙ.νοοειπποεεΙυε2 Πως,

:ΙΙΙ-Ια Με ΙΙτεΙΙ1ιπτ ειπα: νο2 τ:Μοηε να

·ΙαΙ›μΙπιΙΙσ,_ :Ιικ111€Ι. που; η: Ιοι:άτοιμα

  



  

ὴ_=~

., ο

ι:οιισοι.ΑΤ. Με Μιιι.οε.

με :ιΙΙέ:ιιιιιιιτ2 Μο.ιε ίδια: Με νοοε ε

ΙΙεε ειιιτό,νοοε £ιιειω νταγειιι€Πι: νικ:

ιιισιιισΙΙΙειιΙε εΙτεοιιοοΙοεΙοιι δε τειιί-σιιε

ΡοοτΙε αΙιοΙιιο ΙΙιιιΙ.›ΙΙεΙιό. Οι: νοοε οι

ΙΙοι ιι)ειΒοετεε εοιιιιιιειιεἔιτ ὁ. Ιει ΙπειιΙιιι

δε: , δικ ι:ΈΙΙιοΙτ Ισ Ιοιιοι:τειιιι Νεο, δε

δικ εεΙΙ:: 'Βε.ιιιιιιιεΙο ι·:ίΕοιτ ΙΙτοέε :τι

ΒΙειι: δε εΙΙΙΡοιΙεΖ εε ιιιεΙΙιιε Ι)Ισο :Με

Ια ίοοοειαιτι Μαι, δ: Ια ΡΙειιιο δε ι:ιιτΙοτι:

Ι:αιτίτο:Ιο ,δε :1ο'ειιειιιι ιι:εΡοιιιιοὶτ εΙΙ:τι:

Ιιειιιι:οκ οι ιι°είὶοΙτ ιιοΙΙΙ Ι)Ιι:ιι : δεΡιιὶε

ι:οιιιιιιε Ροοι· νει ειεΙοειιιιτιιει: δε ΙΙ.ιτετοΙΙΙ:)

επ ι·ι:Ρτειι:ιτιτ :Ιέε Ιε εόττιειιεειιισιιτ,νοοε

δίδα Ιει. Ι-οιιιιο (οι Μαι εΙΙιτο Ια Ιστο

Ρ:ι: ΙιιΒΙΙ:ι-ιιι:ε εΙι: Ι)ιεο;δε οοττε σεβ Γι:οΙ
σΙΙ:τε Π: Ιδοιιιιετο.Ιο Μαι :με τοοε εΙείΙκιιι:

ιι:ποτι:ΙΙι:ιιι έκ. νοοε ειίΙεκτιιίει-ιιοΙΙΙ ουσ

Ι)Ιειι 8οοι1ετι1οΙτ Γνιιιιιιττε ειοεεΙἔ ιγ

πιοιι άι: Γε ΙσοιιιἐΙ, δε ιιοι: τοοτεε εΙιοΙΙιτε

Ιογ οδοΙΙΙοιοι·ιτ δε Ιειιτ ΡτοΡτε νοοΙοΙτ,

δε ιιοιιΙε ιιι:ιΙιιΈΙΙοιτ ήτο , οι, ιι,εΙΙιοΙτ

° σ.ΙΆοι:οι·ιε οποτε ; δε Με: Ρτοιιοέ ι:οοτεσ

εεε εΙιοίεε ; που απο τ:ιιίοιιε είΙοί8ιιθ%

:με εΙΙ:ταιιδοτοε ; ιτι:ιΙε ειπε Ρι·ι:οοιτε ίσο:

Βι.ιιιΙΙΙοτεε δε εοιιιαιιιιιεε ,Γνι·ιο ίειώιιι:

ίο7 δε εΙοιοοιιΙΙι·ωιοπ άι: Ι”ιιιιττι:. Ρετ Η»

Στοκ: Νοε 41ο: πω:: οι: :που εποε:

'κ



Ο.

 

Δ ι1ν1ιε τκο1ετεεΜπ.ι1ιιοπε με , εΠά- εΠε , 86 ειιιοιπε δεκα δ

Πίειι , εμε πουε ειιιοι1ε εγ-ὸειιειιπτ Ιπ

ιιο‹1υέ > ΜΜΜ πιο 8τειπό'ε Ρειττἱε ιὶὶ|

Μπιτ. Ρουι·εε ε1ιιεΙει €επιπε ό:: Η θιΒίΒιι·

εε ὸἰμὶπε :Π τε!!ετ1ιι'εΙΙε οι: Π: εοτιπτιιι

ι:Η1ιιε η), πε εεεοίι: επ εΠε @εποε άπο

ίε: ἀ'εΡετειι8ε. Μείε εοιυπιε ώ: ά'εΠε

Ρειττ11€Ωὶ‹3Ιε , εΠε απ:επε τουτεε ι!ιοίεε ὲ

Και· τοιιτ, ε'είὶ ἔι άἰτε,‹1ιι”εΙΙε Με τοιιτι1επ

δε ωοιιυοἱτ τσιιτεε εΒοἴεε εσυ τει1υεε επι

τε (Πάω: , δ: εΠε Γεώ:: Π: εοΜετιιε Πτι·

ηιοΒΠε. @εΗ ι1οιιε :Μουσε Με άε κά».

Γοιπε τἱτἐεε ά'ώΙΙευ:ε:τωιέε εἰε σεΙΙεε εορ

τετιιιεε ει: εὶιτυἱτ άε Η τιπειτὶετε εμε πισω·

ετειίττοπε, νοιιε ιτε απ” επ άειιει εθεω

πιετ , ειμαι αρΡτίε 9η:: Ιεε Ρειτο]εε, εοιτι·

:πε όΞΓοὶτ Παω , ὸοἰιιετπ είἰτε εαπ.:

μειπιβΙεε ωχ ο!ιο1εε 911€Γ0τ1 τοπιο:

ΡοΕΜε π”.

ΗΒιπ·τι.,σ ?αἱίεείαί; Μι]]Ξνικ

.Πε ία έο:ιτοβτιικπαΜε

Μιά:Ψοἱη Ο· ?αἱ ίε/2ικέεαφ

@ο φπα· ,:#αίυ·σ πωπείαι,ιε,

17εβ), τείε2Μκ»9 ἔἱε›ι-Ζοιἄἔ,

_/Σ ά)Ίσιε β,πίι!ε ρε,Μί·δ·· ί Χ

Με:ίσιαΜ τφσὅαιιΦἐ · ·

92



 

Ε0Νεο!;ΑΤ.112 »ωιω: (

ἙΜπ£ :Ζε τω” 2ετ7ι]Ζ7ε]δΖπέ! › Ζ

@μέ ΟΨΖπά· αρκά έ:: πω: 'ΡΈιιηιΖέα· υπ·οί: πο· Τ πω, › κ

ΕτΖ)“Μ Ωατέι·:ικί::οτέ ὶ

ΤΖτοίτ Ζε: ΜΔ· άι· Ζε2ιτΡΖασε, _ Ζ

0τ·είΖΖεζιΡκέ:#·:βη·, Ζ
Ε: είε: και:: Ζε ΖΩΩΝ ΖΖΐκΖσΖε · ' “Η

έστω” ιΖ)Ίωεβττε Ζ:Μίε '

κ

' αίττώυΖ: :Μ>.τ :Ζωψω: «

Δ· εεψκω»ΕΖωι: άεβνι)αι:·

.Ζω φβο]οΖΙ »κι Ζπή»ιέε ·

.Ζεώ·οπρκε απού μια:

θα· έΖιΖψωιίΖΖοέ:/Ξ :κέικ

βΖΜνωέιΖε Ζω έστω· νο/96,

Ετ Ζε ΖΖωτε πτηνία:Ζ νΙ]Ζε λ

Νεβωειωέτ ρθω; Μ/Ζθάίε,

θ)ωακι° έκ: τΖ:Ζεπ5 Ζε: βάλε. Α

.ΦΜΑ2Χωρι!: εΖεβ:ι ιβ4Μ ' __

απο/ε ω· τω:|ωιι[βεπτε, .

2|ι/ωφκ :ανα έέΓΡίκ·Ζπιπϋ Ζ

.Ε/ΖσΜέτε ό: νΖοΖΜσε: ' 7 `

ΕΖβ συσπρΖωέζκιπτ »Ζω :Ζεωσ; · . Ϊ

%24Ζ/:38/έϊυΙΖ7 ιΖκ,422Ζπ·, -

]ΖΔΖάΜά2,084· (ΒΜα|,ίκε, _ .

ΜΒΜ σηί·ι·: έκ .Μωβ κίέεια: .

Σ? Ζὲν/ι @φα έΖ“β” ῆ

β! ©ξή3Μ22ιΖ ΖΡω- Μή? άπο?

  

μ. Ζ..-Μ ΑΖ Δ



 

Ι:τνΜε Τ11οϊ511$ΜΕ:

:Με ΎετηπΉ«ποὺ φ1ρτιζτ,

ΙΙ καυτά· έσβηαο:4ίτε.

€ακῇτκε›·ε /ε πιο”

Σε” [ο πιω:: :Ι έωιό/ε Ζωή» 25)

Β Μάι· ία/2Μετ ιν·οιι|φε

.ίσαἐ Ιοίτε Μ; σΙο2πω.

· Εφιι:2·ὅ] αεἰἱυιΐ/ἴε στ,

Μια σε ιίαυιωπΖωεη/ἔέἔηρ;

Τοπ: α· η μυ) /Ιἱπσἰτε οπου·

Σα σΙοιι/εω· ?Ιοί ΙΙαττοΜραἐἔπε,

Ροιιηςώ·ε ΡΜ: έκ ως

“Θαα'ίεα:σ έκ οπώ,·ε: »ιβειιζες.

__/ϊιιεσβε :ἐππβπφἱταιζε:,

Μια έεωαπέαπερι »ιυἰύιί

Μι :Μπι!6Ἑοπἱω· πιω

Τίω2[>: ττοέ:ξπετιΙΙε:&ειΜΜ:

Δε: Πι%ίε: ἐ [έκα], · .

.ΜεάφΕι2έ /κυωμαπ2ε.κ

Σοιιιἰἑιἱπμπω?Ι.2σέοπ

.Πεβ Μιά' ό: αποστασία: '

Ε! π›ι·ιέβρ/ιαμ/ξα] ώ· ἐοἱπ~

2"ΜΜίεο)ωπτ/ἐ εΙ:.υήπι.

.ΕΤ [ς ΊΜπ/2οΜ· α#4πιξ

Μπι» κι τω: ἰοἄἰ›·ώ στοέβτε~

_/Μ τα:ατ/Μιισκ2 επωπιζ_

Βς/δίωέζωικ: είε :Ἐκ περιφ70ξ

ΕΙιέτοηνί:φαΙ|ε Μαη

. "= Ι

9Ιν



ι:οιιεοι..ιτ. οι: ιιιιιι.ο8Ι

ΒίεΙ,ίε Ίωϋπιι επβιωκε,

1(επιι'ωι: διβωπκ ἐ η?δοτου”

%ε[πι :βετο ιἱι·ε έεΙ:οι·::

ο χτοκιΙάΙοπμπω:

%Ήπεκακάο οιΙει·ι·ίει·ε

Μ”Φοέκββωωσ[πωιΙ.

Ω ώ] :ΜΡ Μεἰε φ·/δ·ιιει·ε,

ΜΕΝατα_χίπωπ: σΙοιΜτι·

Μ), Θ· σοκπαΜιιΙι·σ :,εβι·υσ

[δωσω ! 22“Ζω ά·βια

@ο α· μποτ μια οΜΙοΙΜ8Π

.ιζβιιιι2 απου· οι· Ζι·βείΙ,

02762 , Ειιηείίσε ι2Ί|εΙ6ϊ

15:Μωιψιι·εΙΙ‹· ΠΜ,

@αὐτάδιμ” Θ· Δι πώ! -

_/ΐΊιοπ».ι° ώ· ?οἱ ζιιῇιἰεια :Μα

.Ζε άερι· Ι »πιω/ε αΙπ·ΠΙ·,

£ιιβεβέϊίο» .ιδιάέι·εβ

.Ροιιι· πιασει σώστε” ἐ υιἰεωσ.

δεν :οίκοι βιβι·πποπ2έ

Ρε: νοίιφ:ε·ζΟ· ωσιιιΙιτσ.ι,

Ε: Ρο:Μο ί'α·έ! 47°Γε:βέ

.Με ί:: Μυπέι:Ζω·: ε22[Ια.7,

.Ζε Μα 7ιι,ίί ι·εριέιάι εἰεια,

ΗΊιούΙβ Ρεπίι·ε ει:ρωΠωσ:

Κου: ιἰε Ιω» 212 άι, ιἰἑΜεΙ4ϊε,

4°,έί:,αΜα/ε σ” σε: δε:ΙΜΜ

 

.ΒΔ )Δ-μμέ



  

ΕΑΟΟΝ5 ΟΕ.ΑΤΙΟΝ

° ΒΕ 1>ΗΠ.οεοι>Ητε,

Ρ.4.11 8ΕνΕΚΙΝ ΒΟΕΟΕ.

Πάμε· 22%2°με:Δ/1ε.

8οΜΜΑι1ιε υ: 1.Α

π. Ρ1ιοει.

Βεΐοτπιείε Η ΡΪιἱΙοΪοΡἱπἱε ιΉί?:οιπτ ά::

“Μ” ρου: 1ετ(111ε||εε Βὶεπ ΓοιιΗ-τε ευ'08

[σε 8οιιιιει·τιεωεπτ εΙε Γνώυειε Η 7 Δε: άπ

:ΜΙ , δ: ειιεΙεΙιιεέ-οὶε 1ωΡιικιἰ. Ο: μπε ‹ιιιε

Ιεε πιείεωιιιιεπείε 8οιιιιετικιπ Ροὶπιτ μ: Η:

ἰιιἔεπιειι: ἀ°νπε ᾶϊ0ἱτε παώ” , Με Π: ΜΚ: _

ω: επιροττετ ει” ΡειίΠοη5 εΙε εοι1ττοια,άε

εεπιιιοΜΓε , 8: «απο :Η Ιω: εΠ: Με άε Γε

άετπειεςιιει· ὰ: Ια νογε ‹Ιε (Μια. Ετ ά'ειιισιο.τ

εμε Ιεε με” ε|ε Μεπ ΡατιιὶεπηεπΕ επ Με:

Ίικ:Ε011Ι:€5 οτεειωι·εε Γε ΡτοΡ0ΓεπΕ ,ε ίῖμιιιοὶ:

ει: Γοιιιιετπίπ Μαι :· (:›εβ Ροιιηιιο)· Ιεε: νετ

τιι πε άεκτιευτε Ροὶπιτ (Ειπε πεοπιιΡεπίε. πιεί:

1εε·πιείε!·κιπτε,ειιΞ ὶειπω1ε ω: άοιωειι: :Μακ

εε ΜΜΜ , πε ἴσην; ΠΚΜΠ5 εΧεπιμε άε ετι:ι!- _

Βε11:551εω11€Ι$Γ011ι1επτ τοΙει:ει επ :ε πιοιιόε,

επεικ:Ιειι: ἀ'2ΙΙτ£11ΕΡΙ11$ 8:Ξείιιε νεπεεωεε -

πει ΕεεΙε έν. γεε1ι:.



ΙΙοτι επ Ραπ :Ικετ,εο Ιω Νεο εουίΙ:Ιο

σ: (ΙΜ' ΙΜ τοιιτοπιπε ά'ειωπτ:48€ , 86

Ϊῇν····-~

 

βοΝροιΑτ. α” υιιτιο:ζ

Ρικοε1ε 1-.

νωπά ΡΙΙΙΙοΓοΡΒἰε @Η πώ

δει Ι1Ια εΙιἔιἴοιπ ό.οικε δε Ιππ

. ωοιπΙει:Γε οιι°εΙΙε 2.ι1οΙτ με» Ζ

7· _ .- τιότἐε εΙ)νικ: εαπ ειΠΕυτόοϊ ]

ά επ ΡειτοΙε5 ΪοΙτ ίαιτοιπΙουίΕε : Η: Μ:

Ροι1ι1οΙε οπο: άι: ϊοι1τ ουΒΙΙ::τ ΙΈπου7,

ά Ια ΒιίξΙ1ετΙο (με ΐουοΙε επι όεεΙππε.

ουΙΙΙιτειιιιίε ε1υε:Ιο ΙειόείΙουτι1η ά:: Ια

νοΙοιπό οιι”εΙΙε ποπ ‹Ιε εΙΙτε οποτε

οικΙουα εΙΙοί'ο. Ε: Μ), όίι , ΟευΙόο δ:

εΙππιἰη (Ισ Ια πο” Ιωιήστε!α ουσ ν0ι.15=

20% Ιοίοιιεε ὁ. α:Ρω Μπιτ όΙ& ,8ε Με

ΡτοΡοε οπο νοιιε ε.ιισιτοπο2 , ω: Μο:

πιοΙοε εΙέυ1ιπε Ροιιτ Ισ 8τειιπΙ βίου ουσ

  

 

ποπ, οιΙ°ΙΙε (οτι: εεττειἱτιε ,_ δε :ιΙΙέι1τετ

Ροι1τΙε8 ΒεΙΙεε τ:ιΙΓοΠ8 ουσ νουε 21102 Δ

18811έε8. Ψουε 111,ειι10:2 σ:ΙΙίσουτυ εΙο
ΒσειυοοιιΡ ό‹·: εΙποίΙσε , οιι)επεοϋ οσε Ια

εΙοιιΙειιτ Με: Ιω (ΜΗ ΖεΙά ουΒΙίε; , Π.

ίσο είΙ:οΙε-Ιε με οι; :ουκ ἰἔοοτἔτ. `Μπίε

ω°‹:Π οααΠοο (Μ: ΡΙι15 8τε11ΕΙ ττουΒΙε,

οι @ο Η: πιο Ιω εοωΡτοιιάτο , οιι”:::

 



*βετ 7 ε.

τι

ιτ·ττ·τιε @τ τσιπ ε Μ ε: ε;

@υπ εεΙιιγ Η. ττεεΙ:οτι οιΙΙ τε8Ιτ δ: ἔστι

υετοε :οικω εΙ·ιοΓεε , €0ο1τττε ΙΙ εἴ! ΡΜ:

ΙΙΒΙε οιιΊΙ γ είν; οτι ιοειΙ; οτι ε°ΙΙ γ επ ε,

Ροιττοιιογ ΙΙ άειοευτε ττττΡοτι);. Ωοοίμ

άσε: , Ιε νοι.ιε ρτΙε , ΙΙ οτι πε εΙοἰτ Ροίοτ:1

ττοιιοετ εεΙα εΙΙΕτ2Ι18ε. επ εε απτά :τι ει:

τΙτε νο ειοττε εΠε0τΡΙιτ8 οκτώ : Ρουτ

ουεβ Ια πιτιΙτεε είὶ εο τε8τιε , δε οιτ'εΙ ε

.τοπ ε" ετεςΙΙτ, Ιεινεττο Μάτ με ίειιΙε

.τττεοτ ΙτιιΙΙτέε τΙε Πι τεεοιτιοειιΓε, ιτιειἱε

'ουττε εεΙτι ,εΙΙε είΙ τεΙεττεε , δε Με αυτ:

Ρίε«:Ι5,δε Ρεπττ Ι:ττετι ίοιιοειπ Ροιιτ Ια οπτι

ΙΙεε5 δε Ροι1τ Ια οπείεΙπιττεετε τΙ°ειιιττιηπ

@τι πε Ρεοτττοιτοετ ττοΡ είΙτιιττΒε, (με

εεΙειίε θα :το Ιζογειοιπε εΙε εεΙογ επί

Ιεειτττοιιτ, εΙοτ ειτοιττεΡοτΙΤτιοεε , δ: οιιἱ

ττεΡειιτ ν08.1Ι0ΙΕΙ1Υ Ρεττι1ετττε «με Ιεε

εΙποίεε οοτιοεε : δε Με ίεττιΒΙε (με ε”εΙἙ

ειΠεε εοφ” Γε ΡΙο.ΙΠεΙτε δ; ίε τοιττιττετι

τετ.Μεί5, εε τοε όΙ& εΙΙε,οττ [ε άεο_τοΙΙ:

.Ι:ήεο είΙοιπτετ ά'οιιειοτει8ε , δε ἴετοἱε

ε'τιοΓε ΡΙοτ ΙτιοτττΙ:Ιε ἐι νοκ οιιε τοιιτ ειτ

ττειιιοτιίΙ:τε, Η επ νοε ττκιτίου Μαι οτ

τΙουέ·ε, δ: εΙ'νττ τεΙ Ρετε εΙείεωττΙΙε , Ιεε
οττΙε δ: ΙΙιΙΙεε νετΠΙεειοΧ εΠοιειιτΡττΙει

δ: είΙΙιττεΖ, δ: Με Ρτεεἰειυτ ΙοϋΙΙΙε2 δ:

@Με , εοιιττοε νοι.τε ετοχε; : πιώ



 

'οοΝ.εοιΑτ. Με ι>κ1ιοεξ

μα να τοι1τευττ€π161π. Ροιιτα: (με Η

Ιεε_εΙιοΓσε φα 110ι1ε ειιιοηε εγ-άοιιαπτ

6οιπ:Ιιιέε 86 ειττεΠέοε Γι: πωστΙ:ιπποητ

Ι:Ιι·:ϋ,γοιτε ΕΟ8ΠΟΠΙΠΒΖ τ;ικΡειτ Ια Βου

ΡΙΜΠτεΙε 6εΙυγ , σΙιι ΚΟΧειιι1Πο όικ1ικ:Ι

τιοι1ε ΡειτΙοιπ ιὶ €εί'το Βαση: , Ιεε Ι3οιπε σε

ἔΕειΙΙΙΒΠΕ Ι:ιττιείε ‹Ιε ΡυΙΙΙἔιιι66 , δ! Ιω

σ:Ι6Ιιατιε ΐοιπ τοιιίὶοιιτε τιπεἴΡτὶί-ει 86

' τε:Ιεττει: κ1ι1εΙενΙ6ε και: ὸοωευκοΙαωεἱε

ΙιτιΡυπη; η Ια νεται, @πε 8υετόοιηςυσ

6ΙιοΓεε ΙιευτειιίΙ:ε ΐιι6ακΙε:τιτ τουίἰοιιτε

απ:: Βοηε; 86 απ:: τιιειὑυειἰε πττΙι16116τουΙ:

Ιοιπε άσε ιτιαΙΙπειιτε 86 εάιι€;ίΙτει , 86

Ι)€2.Π€0ΠΡ ό,:ιιιττεε εΙιοΐεε , Ιείο!ιιεΙΙοε,

κ1ιιει:1ά νοΡετε όοιιΙειι1: Ωω. νιι Ρειι ει:

Ραὶίἐε, νοιιε :Ιοι1ηετοιιτνπο8τεπάε ειίἶ -

Ι6ιιτειτι66. 86 :ιγ:ιπτ πο, εοτιπτι‹: Ιε νοιιε

η άείΙει ωοιιίϊτέ , Ι”Ιω:ιΒο ά:: Ια νι·ειγο

Ιπατὶιιιὸο, 86 εο8ικυ €τι ςι1ογ εΙΙε εσπ

ΙΙΙὶε _, ΡαΠἑιιπ Ρετ άεΙΙι1ε Ιπ:αι1εουΡ ‹Ιο

6Ι·ιοΐεε ι1υί Μ: πιο ΙεττΙΒΙεπτ Ροίιπ υπο(

(είπε άς: εΙΙτε,ΙΙ:: νου; ωοοίΙτετειγΙο να), .

€Ι1€ΓΩΙΠ Ροιιτ τειτοιιτιπτ :Με να” , 86

· ειχνοίΙτε ωεΙἴοπ_, 66 :ιτικΙπτη ι:Ιέε ειὶΙἔ

Ις:ε ξνοίΙττο ειποι·ιάεωεπτ , ΡΑ Ι:: πιογε:ι

άα(εμιεΙΙοε 5! (ο Ροιμ:πι είΙεικτ :τι Μπα

ΔΕΗ εμ:: 617211: τρικ; Ρατυ:Ικ.τΙου. εΙ'είΕ

  

  



Τ”

5

Π!

ο:

τι

ί

ο

εε

86

Πε

Ρ

κ

7.

ΐ'

ἱινπιε %ν.4.-τιιιεεΜε.

ΡΗ: Μπι δ: βιιξ8ιιΜέ άεωογ,

εΒεωὶιι, ό: Ππιποπ ε:ΙιετΙοτ Π]

Ροττό, νοιιε ΡιιὶΠΪεΖ Ρετ οπο

τετοιιτικ: 8: να:νοΜεΡη:.

Ρ ο ε Μ ε 1. .

Ώ!)ζω αφε:βνιέεπιί/ίε:,

.Ω ιώτιίίε.τ, `

%ε|ίεφεωιεπι οἰΎπΡἰεἱπ/ἑπ£

7 ΜοπΜ·Μ φάει αεί 2τε:όπιιΙ,

Δ',Ίσιι·βε Ζ,ι:#7τιΪ^ α έ|ίε

.9,επΜέ '

.Ώω,α Εσττε ,σε !24) :|ΜΜ.

Ου·ία: »ικπιἔσἰεῇὅε#ἐ,

Ηπιι:β είπε/β:

.Ραεβι: |σέ/ού8 άι· ἰ)ιιί›·,

Ρ,οἄ έΖΦοι)ζ/διαΜ) νοτια”

ΜΜΜΦωἐιἱωε »Με Με,

5ἔμζ/·ἔ »Με

Εκ εακβ·οΜε εκ έωω!!ευ·,

ΙΑ/Μ12Μ|Ρ· σε:βε/Ζωπε

%ί επ;βαπι:,

Ρετ· δ» »ωτι:ιετκεκι ΐίζω·,

Δ· :ἱεί , Με 7α:-βικαβπέ·εν -

σοκ :ΜΜΜ :Με ω»όπίέοπκε,

Ξτ#@Με

ε» Ϊ: .9οίε2ί νέ::πί%ση -

Η

μι· Μεσα

είπ1επιέτ

ογετι

96



·ωων··ωμ ' -

  

σοκ ε ο ωα·:ζ οι υπ:ιι=ω:

.Π Μπηθιι:"Ή εικευωΡαέπε

# οιτη:ίζειε,

..ινιτιιεπ , εή·υιά νιειΖΖω·εξ `

1χεοπίνακε εΖε Γοα!«9 με:

| Πιο σἱεΖΖει Ζ:εωοτέεπείετε:

ο Ρε Μά"ΖΡ7'Ε -

@ωεπι ε|Ι]ςιΖίΖ ΖεβπιΖεΖειτ2,

Ετιι:Ζασ οκει·ε|πεπά [ι πανε,

Τα” @Ή Ίαν::

Επεοτε: Ζε]ί,·πωεωεπτ.

@Ι εοπ2εφΡΖερΜΜΜί

Με!Ζ7Ιϊθ €βοΖΖΖε γ ειιωΖσεε, )
Ε2/Ζώεε, .τ · 4 Ι

' ;Πε Ζει τιιιἱἑΐ ΜΖεε οεπεπιεπέ

- /ἰμεἔμε τοιι:ε: τε: @με ·
' Ζ‹ἔ επεΖ‹Μξ·: Ι

ΙΖ ε: εοπ:εωΡΖυ”έε5]ασκ, <

.Ζειἐσἱικε Ζε ε1ΖεΜΖετ εΖε: :ἱειωσ.,

βα](ΖΡΜ4Με2ΙΙ Ζε εΖ0°ζ ΡεεΒΙε,

Ετ .:ΙαοΖάκε/[ε .

:%.ΜΙ/έα Ζο7Ζεια: '

@οΖείπεΖέ: @ο Ζε εεω:]Ιτε,

ΪΖεπΖ/Μ..Σ‹εμτε - · ο - ° ε _

.ΒΡΩ Ζ,°ΖσΖε είιιέτακά·εοπτ, _ · ' ε : ί' `“

° .Ι.),οΖι ΖΖΖ24ίζε Μπ2Ζ,εΜ0!”', «ο "

.ΡεβαιΜΜΜ επ,έΖ Μοόετε,

Εί Ζευι!:ετε › `

' ' · Μεω:

. κ

  

  



Με:πιιήΙνεπώ·ε,

Ο· άσοι): ω:: βιώειοε;

Ε! ἐστι: Π: Μο:: τ%έτ

Τααπο:ίτυ·:βαιωιαπω,

Με Μι]]Σείτε

Σε πίίτεπ απού· ε· έ

Ξ”Ψο]ακττα ἐεωεπτε

_ .ΜΜΜ Οριστε,

2%πωωιιπ: Μνιέ?η δε::

Γι: νεα:: δι τε·η·ε βία!

:Με τα το: Με: Ζω][ά

Επίπά·

τ 1)ε ΜίΙΙε σα· υιἱΙΙε ἔτοιιιΪΙ4:Ξ

?τι Φετω: Ζε: Μ· ε;» 1%·τω·ε:

Με:Ρεοπτει:ετ,

Ε: Ζε: οπο:: τος·οπτεζ,

Ο

@έΙου· Μφωτ :ἐ«//ἑ=ζ.

ΙΙ Μ:: ττοτετ

Ποτε Ια ΡΙΙΙΙοίορΙτ

βρω? ΈΙΕΙ2Ρ «=ε=:4:=τ:: Θέα' σ 8 “ΓεοωΨΈ -

Ι



 

 

ορκεοιΑπί »ε ΡΗϊ1.»ο·8:

.Σε πιπ:/ωΡΜ αεοωρἔπε

· - 3 Μπέ7«πε, .

..καιω ,Δ ςβοέ νιειΙίαυ·ά, `

.ΚαπΙΜπτ Δ· ΐο14!2ΡΜ$

- ΙΜ άείΙα ἐεω£ἔσπ2ἰεπ:
6 1)ε κιωιέεπ· - ν

ΜΙ!επ ι:β]ςιιΙΙΙ Ι:]διιΖάαπ,

Εφί:44 υπενφτσζή[ι ·ν0]ε,

Ταπτ ?το :Ι Ίω)ε

£πισοπ·: ίεβτωαΜεπ2.

.Η ι·οπ2εωρ26]6κΜΜε21!

ΜαΖ›πε φοέΙΙε γ ωικιβά,

Ε2/Μπά·, Α

Ο @ε ία ππέδΙ Μάι· οΜΜειιξ

/ίΡϊόμε ΜΙιϊΡ.8_€65 τβ2[δ·.τ 7
Ι @Ι ε|ιτΖά:

ΙΙα τοπ:εωρίέέσέ)ε:ικ,

.ΖωίΠΞιπτ Ζε άετκίετ έ” κάτω;

Ρ%β·πωωευ: Ζε σΙοζ Ρπ·ύΙ6,

Ετ Ωσιω·ε/β 4

Ι/ΐ)π/ἱιἔ€ε ἰοτἱεωσ:
Σε" [ε]:ιεί ε: @εξ ίε Μα:Ρ|ε,Ι

?”ιεΜ]οπ Μ>/πκε Ι Ι · κ -

.Η ία Ιτέα'σ έιιέη·απέ ·ωω, 4·' 6 :

Β,οΙι ιίι)ιέε πω: Ζ,ι·π:οτιτ, ...Ι εΙι #6· Ρ

Ρς-βυι ανιΜ·ε ?Μέπιοαἰετε, - Ι

Ε: 2εω!νεο·ε · Οζ .

ο

:κ

  

  



_ γ · θ 7

1%· σου:ιπαε/π·τοπτ.

Ωω: Μεό»·επεί:·ε,

Ο· :&εωυι ω::βιάαιωζ

ε::ω π::ΜΟΔ Με::

Τα απο:ἰοτ:_βιι:ιι·ιωπσε,

Τα ›ωβιάε

17: £εΖί:ειι απού ε7?εί

Ξ:)« Μηα:πινε έπιασα:

_ Με” ς9·/Μτε,

7'ο2αΜΜ: τα Με:έ?ο έα:: .

Γ:: ναν:: ό: αν::βελπ!

@Εω α: οπο: [εφέ

Επἰππά=

. 19: πιἱἰἰε· Θ· ωἱἰἰε ὅ›·οιι:Ϊίε:ἔ

?τι Ύπνε: Ζε: @ά ο· Ρώπα:

Ρε:.Ρ›·οιιἰπσε:,

Ε: Ζε: Μαι:: :·ς/ί·οπσε·ζ,

17 πείε:ρεφίε: Ι: : π
1Έ·2οαόιο»: ›κω2=έ, θ α

Ι :_

  



 

. κ

Έι1ΙΙΙΙιτι

Ι Ποτά ε'οκιίΙ1Ιτ. ο

'οοκοοπ.Ατ. οι: Μπιοε:'

οπο Ποιο ‹Ιο εοιποΙίὶτο τ111οΙΙο οΙϊ Ισ. Πτι ιΙο

.παπα οΙποίοε , ΙΙ οΙΙΙιτιούτ Με ππιιιιιπἰε οίὶκο

ιιΙΙΙἶιιιε οιι ιτε πιοπάο3 8ι Ιοε Βοηε 1κτιρι-ιΙΙΙαπε.

Βοιιισ.ι1:4εολΡοι1εοο οι:'ΙΙ Ιἔιιοτοὶτ Ρετ οι1οΙΙο

πιο.ειΙοπο Ιο πιοικΙ: οίὶοΙτ Βοι.ιι1οτιπό, Η οιιΙοΙοΙτ:

«με Ιοε οΙιοίοε ΠοΕοιποοι ά [ωιουτωο (ειπε αιι

Ιειω 8οιιικ:Κι1:4.ΙΙ. Εν; ά'ειυιοτιτ ιμ'οΙΙο οι άαΠει.

πιοΙΙιέ ι1υ.οΙΙο οΙΙΙ;ι ΕΡ (Με εΙιοΙοε , δε! εοπι

ΠἘΠΕ ΙεωοιπΙο οίΙ €οκιτΙι1ότ δΚ ι:Ιι(Ροίέ: Μειω

Κοκκιιια:ΙΙονοοΙ: Μ? ιΙοοτιοτ νει μιά-Μάϊ το

πιοάο , 8: άεττ2.Ε(1Ι16τ εΙο Μ? τουκε Ιοε οπου”

δ: ΗιίοΙιοτΙοε οι1Ποοτ ποοιιοΙΙΙ-Ι -Ροιπ.Ιοε :αιι

[οε οπο δοΙΙΙ1$Ι)τ0111Ιο-τοπ1€ΠΕ οΙΙο ΡΙοι11.1ο ου:

Ιοε Ι:οο8 οιπ Ια ΡιιΙΠΞωοο ‹Ιο Ιου: εοΙΙέ 5 Ιοε

1ποίεΙι:ιοε , Ι°ὶοτΡοιίΙειιιοο._Ωειτ ιοιιτοε Με α·

Ιθ;Ιοτιε Ιιι.1τοπίτιοε οοοβίΙοτιτ οι: νοΙοοτέ δ:

«:ο,άοίοιιοΙε ΠΙ” τωικηιιο , ουΙ οΖΗ:δο

ω: ;οϋΙξξι:_ Θ: :πάω Ιιοικ οι1οΙοε π·ωιιιιειΙο

ΟΠΕ Πιξίως Ιητ;οω.Ιοο ( ουογ οι1οροικ σ:ΙΙι1οι:$_

οίΙιι2Ιοε) εΙ'αιτο.Ιιπάτο ΜΙΑ” [ωωΦΠΙΠ Μαι·

πιεὶ5 Ιοε]οδε Ι'οϋκΙοοποπτ:Ιοε κιπ.ιωειε , ποπ.

ιιοΙοε ΕτοιττΙοτε στι: 2Ιἶ€2 ζο

Ροιιι.ιοπ Ροιιι· α:ΙΙο εισοι1ΙΒιιοτι: Ιος άοΠΗ6:Ι'5:

που ροη ΙΙο (οπο. ΕΠ [ΠΙΝ :ΙΙ6 2.ΙΙΒ81ιΩ

ΙιιίΙοτιι·ε μια” ::.ΙΓ0118 οιιὶ τοιιοοε άκιΕκπκιιι:

ισοκιάΙ:Ιοκι @ο π1:ΙΙ:ΙΙΒΜ8 , 8ο ΪοττΙΙἱΦ @ΙΝ :

ἀ:5 Βοοε.

Ρ1ιοεπ πο'

· Ι.οτ5 ἀἰε-ἰο, Πω «απο Ρ1°0ΙΜΠ82

τΙο ετειικΙοε εΙιοίσο Ι μ Πε άουΙΙβ ο
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με Ροιιπεκιτ ειπε νοι1ε :ή ΡιιΠΠοι Βἰετι

1ἔιτὶεἱτζιὶτο; παω αμκ το.τάσι νοιιε, πειτε::

ίὶει Ροἰιιι: τω: σει” ς1ιιε νοιιε ειπα. άτ

Βο. ΡεεΡπέ ὁ. νοιιε ουγτ. ΠΒιιιτ €1ικ ποστ

Ρ: εωκτετηοιπ νοι:ε ἴςαεΙιἰοι ,ὸιόἘ-εΠσ,

εμ: Με ΒοτΔε άουτ ἰπτηεἱε Ωστε ‹:Ιε Ρυπ

-ίετιεθ: δ: :ιο εοιπτιιίκ Με πιοίἑΙιειω ΐοιπ

οιἱιι τσιπ Ρτἰιιε: ε!ι·: Ρουιιοἰτ. ει: (Ιοί είἱ:

Με ά: Ρτοι.ιιιει·,Ι'ντι Ρο.: Γ.ιιιιτο: Ροιιιτο

κ1ιι”εΠετιε Π: Με” 8: Β: ιπαΪεοπτταί:εε:ΡΠ

:Β ωειιήΐεΠ:ε (με: Η: ΒίσπΡιι1Π.: εΙυε!ε1ιι::

εΗοί-ε,ὶΙ ίαηι·ΠιιεΙε πω! Ιοίτ άεΒΠο , δ:

Ωω Ροι1ιιοὶτ.'8: Η Ια ἴοἰΒΙείΪἱ: άιι πιώ :Η

€.080©υ€, Π; Εστω , 8: Η ί6τωοτό άιι Μαι

£ΕΕ3 οϋυτο δ; ιπωἱἴεΙὶε. Μεἱε :δη αυτ:

νοιιε·ειὸιοιιίὶἰει ΡΙιιε (Μ Η”, ὁ. το Θ11ε: Η:

νοιι› εΗτη , ϊ), Ρτοατό::τη σΠιιετί-οιτιεπτ,

δ; ιιιιπο1ὶ επι πιο Ιότα: , δέ ριιἐε ικά Με

ΦΙΦΑ 36ο ώ: "Με πιἰοια ΪιίΪειιτει· πιοτι

ΡτοΡοε.Π γ ει :Μια εΒ9[ε;, Ρ;τ Η πιογειι

ὸείὶιιιοΙὶω :σνακΙω ειόΙ:1οιπ , δ: οικω

μουε_ Βιμτκιὶπ€ε ἔεεεοωΡἱὶΠὸπτ, Ια νο

Ιοιπέ,86 Η ΡμἰίΪειπεο: άοΓεμεΙΙι:ε Η Γντιξ

ὸεἔευ1τ,Ι”‹›τι πιο ΡουΙτ τὶδ ?Μπι Επι: ἀέ

£ειὶΠεπτ Μι νοΙοιιτέ,ΙΙ Ν), α ειικιιτι ‹1ι1ὶετι

ΠτεΡτοποε ά:: Μια ε1ιιειςιι: ε!ιοΐο εούττο

_ ζου Χομ4οΣ; ; 8: φωτιά Ια ΡυΠΒιιοο :ή
4 ` ` 7 ή 1 ε]

··
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_ εστω στ; Ντ; °τ5τε° τ>τττττο ε:

εΙτ με , οτι τι Ροιττ τιεπιτι; Η νοΙοτττε.

Ι),οἰι ντεκ: οιτε Η νοιιε νομο οιιεΙοιι°ντ:τ

οιιτ :ιτε νοΙοτττε εΙ”ειιτειτι1ε εΙτο(ε,ΞιΙειοι.ιεΙ

Ιε το11τε5ΕοΙ8ΙΙΙιε ριττΙΤε Ρειτοειτὶτ: νου:

πε Ροιτιιεπ ό.οιιΙπετ οιίὲ. εείὶιττ Ηι,Ιει Ριτἰ.Ι

θττεε·ττεΙυν οτε ΒιἰΙΙν , Ροι1τ οΙ9-τεττΙτ εε

οιιΊΙ νοοΙοττ.ΩεΙο «ΜΙ Μαι νων ,β.Ιε-τε,

δί τι°ετι Ραπ οτι άοι1Βτει:. ()εΙΙιτν Η. Με - Ι

-εΙΙε, ε1ιτε 90118 νεττει ειιιοἰτ αεεοτττΡΙν εε Ι

?ΠΙ νοιιΙοἱτ , ετοὶτεε νοικ ε1ιτ'ΙΙ :4.Ιτ ει:

ειστε τΙε ΡοιτιτοΙτ Ροιιτ Ι'εκεειττετ2 Νοττ,

ιΙτε-ίε:δΙ τΙοιτε οιιεΙου'ντι ρ. Ροιτι1οττ'ετι

ειιιεΙειιτε εΙτοΓε,‹Ιἱτ% εΙΙε, νοιτε όἰτε: ε1ιτε

Ι”εττεειττἰοτι ‹Ιε εεΠεεΙιοίε Η .ί'ετα·ετ1.Ιτα

ΡιτἰίΙἔττεε: 86 Η Ιε Ροιιιτοττ Ιον (Μουτ,

@Η νο"; Ιε1ιι€ετε: ττορ €οΙΙ:σΙε Ροι1τΙ'ε·|
ατεειιτετζ Ιε Ιε εοτττεπε,εΙΙ5-1ε.νοιτε Ιοιι- Ι

πειτε: νοι!ε,ά16Ι:-εΙΙε , εμε σουτ που;;

› εν-όειτοτττ Ρτοαπό την Ιω :οποιο οπο:

ττοιιε οιτοττε εΙΙεέιιεεε,·οοε :ουτε Ι°ττιτετι4

όσο ‹Ιε Ι'Ι1ι1:112ΙΠε νοΙοιπέ., Βἰειτ ετιίεΙΙε

ΕΜ: ττιεττέ:ε 86 ΡοτιΙΙἐε εΙε ό.τι1ετε εβικΙεε,

:στο τοιιΠοιττε ιτεεΑΠΠοἰι1ε ὅ. Η Ισετιτίτιτ

άε2Π οτε Γοι1ι1ἰετττ Βτεο,οτε-τε,οιιε :θα σ.

είτε Ρτοιιιιἐ.Νε νο9 ίοιιιιεττε2 γω” [Με

.Ματ , τΙίότ-εΙΙε, εμε ποιπέ 200Π8 (Πα “ϊ

βετιεττοοεε&τε μ: ττ·τείτττε @το τ τζε νεο Ια -
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ιιοιι·. Η αι ο.ιιιίι,άιε-ιε.

.Ώ
ι ιν κι ηωτΑ ι· κι Η Με: έ]

ίσια: :με Η Βε:ιτιιικιε ό): εΙιστάιέε τΪνιιι

ι:1ιιιι:ιιιι , Κ: Μπι είιτε (κ: εειιιι Η. ιιιώτιοιι

όψει Ισ τι:: ἴςπιιτοἱε , όιε-ιε, άιιτ (με Π:

πιο τεΓουιιίοιιιιο (Η: τσιπ, αιτιο 116 Ι'ε.ιιοἱε

Ροιιιτ οιιΕΙιέ.Βοτικ:ε1ιιω τοιιτεε Ι:ιετΐοτι

:ιεε,ὸἱξἰ:- ε1Ιο,τιιτιτ Με 8οιιέό:: Βιειι,εοτιι

ιιιεΙυ:ε ιιιε&Ι·ιαιιε , ό°νιι εια:οτά 86 εΐνιιε

πιεί-τω: ιιιτοιιτιοτι ε'είΓοτεειιτ ά';ιττειιιιάτο·

δ: όιτ Ρ:ιτιιοιιιτ επι Βιειι.οείιΜΜΜ

ιιιἔτ εοιιεΙικι,άιε-ισ. Μειε Η :Ω τσιπ ατε

τώτι,άιόι:-εΙΙεθιιο μι: Ιε Βἱειι οιι είὶ @Με

Βοιι.():Ιει είὶ Μαι εεττειιιι,άΒ-ιο.ΙΙ έσω

ΠΠ: όοτιε,διδϊ-ει1€,εΙυε Με Βου: οβτἱετιι

και: 8: αεειιιιοι·ειιτ σε ιιΉε νοιιΙοίοιιτει
(ΙΕΚ Η Ιεε ιιιιτωιέ:,.

6ιεω11ε , Ροιιιιοὶοιιτ οΒι:ετιίι: Η: Βιοιι

ι1μΉε όι:Ητοιιτ , Πε ιιε Ροιιττοἰοιιτ ΡΙιιε ε..

Πιο ττισΓοΙιετιεζδἱ ι:ιοτιο 8: Γνιι , 8ε Ι'ειιττε

ιιείιτειιτΙ6 Μαι , 8: ειπε Με Βοιιε γ Ρετ

ιιιειιιιειιτ,ιεκ αυτια ιιοιι : ω: εΠι·οπ νοικ

Ρειε <1ιιο:Ιοε νικ οιιι: αι ειδα άι: Ροιιι.ιοίτ,

Ροιιτ ΓοΒτειιιτ,8ε Ιεε αυτια ττοΡ ίοΙΒΙέε,

_Ροιιη εττιιτιότε 3 (Βιισοτι:1ιις άοιιΒτε

τοπ όε εεΙα,-όιι-ιο, Η ιιε Ροιιι·ιοιτ πι,

τοιιίιάετε: Η Ι1ειτι1ϊετά08 ειιοΓεε , υγ Ξυ

Βετ Ιεε οοιι(69ιιειιοσε άεε τειιΐοιι;. Ετ αιι

εοπο, άιόι-εΙΙιε·, ε'Η ε'ειι πιοιιιιοιτ άουτ

· ι η

 



  

οοπεοι. οι 1·Ητισεξ

@ψ ει.ιί&ιπ ΓεΙοι1 ΜΜΜ: Με ιτχείωο

τἰεΙὶΒετετὶοπ , δε ςιιοΤντι άσε α:ιικ Η. [Δ

μυθ Εειίτε ό: πωιτιΡΗι· Ρετ Ισ Βοήε·

Βοε εΙο οποτε, δ: «ΡΜ δώ: ἱωΡοΠὶωο

ἔιΪειιιτ:οΕα Ρουιιοἱτ ωιτι1το11εωοπτ ωκε

ειιτει: : ιτκι1ε μι: να ειι1ττο ιπογετι Ίνα Ι

ΡετΓειἱιἱε όο τιατιάτο :. Η π'ει::Βουι: με :Πι '

τοιιτ ία ὸεΙΙΒεκιτἱοτι , Με ἰωὶτι·: Π·τιιΙε- :

ιππ:οτ, δ: ετιἴιιἰτΪεπττε :Ιω ΓειεεοωρΙἱτ:ΙεΊιι·εΙὶιιΒετεΖ νοι:ε άο.εεε ὁειικΙὲ κακή: ` Ι

Α' Ιι1εὸοΡιιὶίΪειΠεε , 8ξ ΗΜ: [Με Β:ιω

Ε:ΞΕικο:: αμκ ὶ'€τιτε11€ἱ€ ὲι Ρω ρτέε α: +

@πε νοι.ιε ν0υΙο2 τῇ:: , ώ6-Ις, Π νου

-ἀτοἰε-ἱε Μπι νοιιε ΕΜετ εἱ€ Ισ πιο ἀε

*α, 61πτε:τι·Μεια. Μειὶε τιἱετωνοιιε ,. ὰἰέὶ

πως. , θα Ι: ιτιοιιι.ιειτιεπτ όιιφετε!ιετ |

ίοέση·ατιιτο!!οωεΠωιικ Ηοωπισε2 Νοτω ὶ

ὁΙε-ἰο. νοιιε πο άϋυΒτετε: ποπ ΡΙΕ18,

. ἀἰόΕ-οΠε, (Ιω: τοΙ ιπ:·ΐοίτ Μου πωπωΡοίΕε:ο άοε ΡωΔ8.· Ε: κάτι· όουβτε:τη ,›

ωΠω ,. ὸἱε-Ιε. Μ οΙοικ ι1ιι€ΙφΐνΠ, @εμ:Πε , Ραπ: Με: >· 86 ώοιΜπετ απο

Με ΡἱεεΙ$ , δ: ς1ι.1:Ις1ιιι: @σε Ξ θυί·Ιοε ]

Ρίω.8 Μ Ρειιικ:ιπ Βιὶτε εείὶ οΒΕἱΕΘ Π” ι

ΒΙΒΗ, 8,ΘΡΡυγαιιτ Πω· Με ι·ικιίτιε ε ι:Η-οτ

ε: άσ εΒεπΠοεμ Ια]υώ άσε άιτιυι ειι.πΐο '

φάΓοτι Ρουφ. Γο11ξωπκ:π Ισ μια ΜΙ;»- !



[ 1ινιιι-ωΜιτειιιεκιζ Ισά

» δω ΡοιιτΓιιἰιιε2 εε ιιι1ε νοιιε ειπε ειιιιίε

άε άιτε , ἀιε-ἰε.(.ἶειτ Πάει ει· ΡετΓοιπιε ειιιὶ

Ιοιτ επ άοιιτε,ειιιε εειιιγ ιιιιιΡειιιτ ιιιιειιἄ:

Έ:ιιτεΙεε οΗἱεεε όε ιιειιιιι·ε , σε Ιοιτ ΡΙιιε

Ριιι[Βιιτ, 8: ΡΙιιε ΙιειΒιΙε πω: τε! ιιιιι Πε

|εε Ρι:ιιΙτ με βιιτε. Ι.ε ΐοιιιιετειιιιΒιετι,

ειι&-εΠε , είὶ ν:ειγεπιειιτ ε82Ιεωειιτ

ΡτοΡοΐέ :ιιυι Βοιιε , δε :Με ιιι:ιιιιιιιιε _, δε

εΠεφε άεε Βοιιεικιιτ ντι οΗ·ιεε δε άε··

ι.ιοιιι εμέ είΈ ΡτοΡτε 8: »εισαι ἐ Ιει·νεττι.η

8: Με ωωεωιω Γε ι;πιικιιΙΙειιτ εἱε Με·

?φωτ μι: ειιιιετίσε εοτιιιοιτιίεε δε: ἀε

ιπε , άι: τοιιι όιΠετειιε άεΙει ικιιιιιε,Ροιιτ

εειιιιετιι· Ιε Μαι. Ι.ε ετοΧε2 νοιιε αιι

ιτειτιεπε2Νοτι ντιιγεωειιτ, όιε-ίε. Οι:

Η είιέ ειιιΠι τικιιιιΐειι:ε εε ειιιι ε'ει·ι ειιίιιγι·,

εμε: ειεε-ιο. εοτιίεΙἶέ εμε Με ι:ιοιιε οιιι:

Ρωπωω , Η είὶ ιιιεεεΙΤειιτε (με Ιεε ιτιεβ

ε!ιειιιε Γοιειπ ίοιΒΙεε ό: ιιιιιΒεειΙΙεε.νοιιε

τ Γετιτεκιόει ΐοττ Μπι, άιέϊ-εΠε , δε εε·

ξ Η ερ: ΗΒιιε εμε Η τιετι·ιτε ΗΕ :ιιιειιιιε

:τιειιι: ΪοιιΙειΒεε, 86 εοιιιιιιειπε :ὶ- :είιΠ:ει:

ειιι πω!. ·Ι.εε τιιεεΙεειιιε ων: εεεσιιἱἔιιτιιε

εὶ°εΪΡετε: ειίτιίι όε Ιειιτε ιτιειΜόεε.ΕτΡοιιτ

εε εεε ἰε νοιιε ν” Μαι όε1ιβετέ 8ε ἴοττ

βιεΠε ἔι εόΡτε11άτε,ιε νοιιε νεοι: Βιίτε Κ),

ιι ιιιιιιπιειε άι: ΒειιιιεοιιΡ άι: τειιΓοιιε. Υοιιε
ε ε ι πι)

 



ή

.ε

ε# εοπεο_τωι·ι·. οι Μπιτ σε:

· Π: ε: Ισιετι ἐι εεΙΙε Ιιευτε εοττιΙεΙειι είε
Β ›

ΒιετιεΙε Ι'ΙιτΙ·Ιτιιιιτε ιΙεε Ιιοιτιιτιεε νιεΙειυι,

πιει ιιε Ρειιιιειιιε Ριιτιιειιἱι εν ειιτε.ιιιιΙτε

οὐ Πε Ιουν; εοιιιΙιιΙιε 86 Ρου.Ιιει ιτειιιτεΙ Ι
Ιειιιειιι. Μείε ειτε Ιετοιι:-εε, έ. νοΙΙιε ικΙ- Η

Με, ε°Πε είτοιειιε ευ τσιπ ιιοειιιΙοιιιιετ

Πε εε Γεεοιιι·ε εΙε επεσε, επι Π): ΙΙ ει:ειιτεΙ,

86ΡτεΓενιιε ιιιιιιιιεΙΒΙε , τ1ιτΙ τΙοιι :ουδ

Ιἱοιιτε ιιΙΙετ εΙειιει·ιτ, Μπιτ εΙεἔιιἰεΙε , δε

ιτιοιιίιτει Ιε εΙιειτιιιι€ οοιιίιεΙει·ει Ιε νοσε

Ρτιε εοιτιΒΙειι εΙΙ: Βιεττάε Ι°ΙιιιΡιτΙΙΙΞιτιεε·

εΙε εεε Ιιοτιιιιιεε νΙειειιιι. Πει Πε ιτε Πει

ι:τιετιεΙειιτ με ντι Ραπ ΒιιεττΙοτι ,ον νικ·

Ιε8ετε ι:εεοι;;ιΡειιΓε, ε ΙειοιτεΙΙε ιΐοι1τεες

ίοιε Πε ιτε Ρειιιτειιτ επειιιεΙιε , Ροντ

εει1ιιΊΙε` Γε ΡετεΙειιι , 86 ε ττοιιιΡειπ

ευ εοιιιΙ:Ιε 86 ΐοτιιιιιετι·ε Πε τοιιτε8 εΙιο

Ιεε ,τιν ιιε ΡειιΙειι. εεε Ρειτι1τεε ιΠεΙΙιειι-

πειιιιτεϋΠΙι ει.ιειιτιε εΙιοίε> εΙε εε μπι·

οιιον Πε ττειιειΙΙότ ιιιιιι, 86 ιοιιτ δ! ιιι1ΙιεΕ

Με φον Ια Ι.οιεε 86 Ιε ΡυἱΙΙἔιΠΦ Π”

ΒοιιεΡιιτοΙΙΙ: Βεε.ιιεοιιΡ. Οετ,ΙΙ-€0ΜΠ3°

ευεΙοιι)ντι ετι εΙτετιιιιιιιιιτ ιιιτει: Ιεε ΡιεεΙε

είιοιτ Μικτό ιιιΓοιι'ειι Πει: , οιιΙιτε ΙεςικΙ

πιο ιτε Ροιιιιοτι ΡεΠει·, τιν-ιπεττΙΜ Φαϊ

ιτειιιτε8ε,εεΠιιΙ Η Ιετοιτ ι·ειιιιτε το:: Ριιίβ

(πι: επι ιιιειεΙιετ ;ειιιΙΙεεΙαν τινι εττειιτε·

ι

Π _ -___Μ_4...ε
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ι..ινιιΕ ΜΑτιιι·ΕΒΜΒ κι

νδ

ί

ι

'Ί'

ι

ἔ

ειι1Βιιι ‹ὶε τοιιτεε ειιοίεε άείιτεΒΙεε·ζ,;8ε

οιιττε Ιείειιιε1ιεε Η ιι27 ει ΡΙιιε τὶειι «με

Ιοιι ΡιιίΠε άεΠιετ , Η Μι: Ροιτε εμε

εείὶιιγ Η Γοιι ω86 τιε!ΡιιιίΤειιιτ : δ: επι

(ΜΜΜ Ιεε τιιεΙΠιιιιιε !ειιτ ίοΙΒιεε δ:

Μια όε τοιιτεε Ϊοτεεε. (Σετ Ριιὶε @Με

€:ιιιάοιιιιιιιιε Η νετιιι Πε ε'ειάόοιιιιειιτ επι

νικ , ιι°είΪ:- εεΡειεΠ8ιιε €1ιι”ιιε ΐοιιτ ι8ιιο

πιιιεε1ιιεΙείΈΙε Μαι 3 8α1ιιεΙΙεάιοΐε εΠ:

ΡΙιιε άεΒι1ε 8ειιιιΒει:ιΠε ιιιιε ΓειιιευΒιέε

ιΒιιοτειιεε2Πε ω: ἐι Πιιιειιτιιτε σο8ιιοιβ

Βιιιεε όιι Βιειι ειιιΉε όειιτοἱειιτ ίυγιιτε:

ιιιαιε ιικιιιίροικει εε εοιιιιοΜΓε [ε ΜΒ

Γεω ΡτεειΡιτετ δε! ττει:ιιιΠ:Ιιετ :κι πιώ

Μ-ειἰε Μι: ιπτειιιΡετειισε μι· εε ιιιογειι

Ιεε Βάι ΡειτοιΠ:ι:ε ΐι·ιι€ιΙεε , ιιε Ροιιικιιιε

πείιίϊετ ειιι πιει , ου Ρειιτ-εΓττε 315 εο

8τιοιΠειιτ,8: @ειιιειιτ·ιιιιεΙ είΗε Μαι , δε

Ιε. 5ηειιθ Ροι.ιι: 8,ειττιιειιιετ ει: πω. Μ:Με

επ ωιετοιωικ-Μ ΐοιιτ με ΓειιΙετιιειιτ

ιιιιΡιιἰΠαιιεπεειτ οιιττε εεΙει Πε 1εΕπειιι:

ι=ΓείΕτε,Ροιιτει: τιιιε σου:: Η επι άειειιίἔ

Ωω δ: ιιβειιόοιιιιετιτ Μι: Επι ,. όειπιβε -

ίση: ειιιθι τΪείὶτε. (ῖε ειπε ιιιιε!ε1ιι”νιι "

Ροι.ιωι ι:τοιιιιετ είὶτιιιιεει ειιε :ιοιιε όἱ

Βοοιιςιιιε Μ» πιιείειιιιι:ιε,· άιιιιοπιιΒιε Δεκ

ειιεΙείστιτ :ΗΡΜΡεια άεε Ιιοιιιιιιεε, ω: ·

ἔΥ



  

Ε σκ ε στ.. ο ε τι” :ο ε.

Ϊ-οἰεπτ ΡΙιιε : τουτεεΕοἱε Η εΙΕ «ΜΗ. ῖε

πε Ραπ» με @ετ εΙυε_ Ιεε ιπείξ:Βευε σε

ίο, ειπε ωείεΒεζιε : ιπιαὶε ειιι°ἰἰε Ϊογειιε

ίἶπιΡΙειπετιτ,ἱει ε Β:: Ει.ι.ίε με εοπιἴείἴει:

επίθ. Τουε @ή ειίντι ωτΡε :ποπ , οιι

Ρειιτ·ὸἱτε φω5επ ντι Βοιπττιε , πυιὶε εε

τι είὶ με και 1101°Π1116 ίἱωΡΙειτιειπ : ΑΜΠ

εοιπἴεΠἑγ-ὶε απο: [εε Ειοτιπιπεε νὶεἰειυπ

ίοιπ τηεΠ:Μπε: ττιε1ε καιμε εΙιι°ὶΙε Γοὶἔι:

2Β(οΙιια1ευτγ. Ροιιαε θα εείϊιιγ Ιἔιενετἱ

τεβ1εωει·ιτ είὶ , ε1ι11.ίε πκιίιπΙεπτ δε σου·

› ίετιιε επ Γοτάτε όε:ιετιιτε , 8: Μ! ε1ιιὶιιε

86 εΒοιπόοητιε εείΈ οτὁτε1ὲ,ὶΙ:ὡειιπὶοτι

πε ειιίΠ ά,εΒ:τε. Ροιιτεε ειτε Ι'εΠ:·ιε ω:

επι Ια Πε1.τι1τε , όε ΙεῇιιεΙΙεὶΙ Π: ίεΡ:ιτε.

' νοιιε πω: εΗτει, ε1ιιεἱεε ωείεΒειπε Ρει1·

Μετα Ίιιε!ειιε·εΒοίε. Ιειιε γουε Ιε ω;»

τει-γ με: Μεἱε :Η Ροιιυοίτ πε Ρτ00©εἰΦ

με ‹ὶε Εοκε 5 οι” Μαν εΙε ἴοἱΒΙείἱε , δε

ὲ°ΙτπΒεεἱΙΙἰεὲ.ΙΙε Ρεουέτ Μέ Ματ ὶεω,

ιαΙυεΙ· Πε πιο· Ρριιτεοἱειι; εεττεἰτιε·τοετιε

· ἔεἰτε, εΉε ευΠεπτΡειι όττι:ιει1ιεη& εἶπ

ΗΪἙΌΓὲΈεἱτε Νεα. Ε: σεΠε ΡοΠἰΒὶΙΞ~

ι -· _ . . -
ζ τε ε!ειΜοτιίβ·ε εΙωιεωειπ £1ιι'115 π,οιιττισ·

@το Ρφιι1ώ:. Ροικι:ε εμε Η Ιε ΜΙ· ιιΉΙ;

ῖωϊ›©0πιπιε ποι.ιε έωεωεάεω0-ϊ @πε-Ζ

ε1ιιεΙ _, σε Ροιιιιαπε.Ιεεωείώεμε ειπε Β»
κ. ε ·- · ` - 'Μ -

ΔΌ



]_____έ ε

π..
ρ

ε--'.Ηη-

ων πι: @ι Η κι” Με. ιοι.

πιει , εεε Διώ :ουτε Πείτε ειιι°ι!ε πε

Ρειιιιειιτ τιειι. Ω0,ει είὶ εειιιιιι·ι' , ειιε-ιε.

Μιιιεἔι δε, όιότ-εΠε, ειιιε νοιιε @Με

ειιι:ετιειτε ειιιεΠε ει ιο. ί-οιεε ει: εείι:ε

· ΡιιιιΤειιεε, τιοιιε πιιοιιε εγειειιειι·ιι ἀιΗἰιιἰ, '

κ.ιιιΊΙ ιι`είὶ Με ιι ΡιιιΠΞιτις ειιειΙε Γοιιιιε

:Με Μαι. Η είε δω, (Με ιιι.ιιε ιε ΐοιι

Με" Βιειι)ι:ιιέιΈ-ειιε,τιε ρειιιτ Ϊεἰτε ιτιειΙ.

Νου , όιε-ιε. Η γ ειπε: ειοιιε ειιιε!ειίνι1,

δι&-εΠε , ειιιι ΡΟΠΕΜ Ρειιίετ, εμε Ιεε

!ιοιιιιιιεε Εειιιιειιι ΕΜΗ: τοιιτεε ε!ιοίεε. Ιε

πε ίε Ρειιιε ΡΜ, (ιι-ε ιε,ίι εε ιι”είΈ ἔι-Γὲιἀιιἔ

ιιιιε (ιιιεΙειιιε Μ. Μ3.ι81θ5 ιι6ιιιεε , :Πά

εΙΙε)Ρειιιιειιι-ιιε βιιτε ΙεειιιειιιιΞ ΡΙειιίὶ ε

Βιειι›‹ἰιε-ιεηιι”ιΙἴιιΠ Ιιοι:ε ει: Ιειιε μπί

Βιιιεε ά,ετι Βιιτε. Πέιιπ όοιιε εοιιειιιι·ε,

άιέι:-εΙΙε,ιιι1ε εείιιιγ Η Γεω ειιιι Ραπ ΕΞύ··ε

:Με Βιειι,είι:ειιι:ιεΒιέ ττεἴΡιιιίἶειιιτ, με:

τοιιτεεεε!ιοίεε: δε @με εειικ ειιιι πε Ρευ

ιιετιτ Βια ειιιεΙεε ιιιιιι.ιιι , ιιεΡειΜετιΕ Ρ:ιε

τοιιτεε εΙιοίεε,οιιιε φις Η: πω! "Με ι·ιειι,

6είιείειιιιιιιιίεΠει τιιίειιεοτε Πε Ρειιιι6ι:

πιοιιιε ιιιιεΙεε βοιιε , δε ιιιιιτ ειιωιε πει

Ξοιιί"πει ὰ εε εμε ιιοιιε ειιιοιιε ιι°.ι8ιιε:εε

ιιιειιιιι·ε , «με τοιιτε ΡιιιΙΓειιιεε Η: όοιτ
' εοιιιιιι;ει: ειιιτε Ιεε ε!ιοίΕεε άε·ίιωΒι.εεε

ό: _ιοιιτεε Με @εξ άεΠινι»ϋι:εε ἴε

_ ¦ Ι ν]
ι

 



 

εδάεο1:Ατ. οι: Μι1·ιοεξ

ἐτί-ε:οτ δε τεΡΡοττετ επι Βἱ‹:Π , εοτωτι9

πα Γοιπωτε8ε ευ Βιιεάε Πι ΡτοΡτ€ οπο·

το : ιτιαὶε Η Ρυἱίἴἔιοεο άσ Ροιιιιοὶτ εοιπ

1τιστττ:νηο τιπίοΜτιεοτέ, οι: Π: Ραπ τα:

ί-οτει: επι ΒἰεΠ-,εΙΙε τι'οίὶ άοιιε με άώτει-·

Μ:: : δέ τοιιτεεΕοἱε τοιιτε ΡυἰΠἔιιπ‹:ε θ;

ἀοἰτ όείἱτἐι:. Η ώ: όσα ι1ιειιιὶἴείἰ:ε (μια:

Ια ΡοίΠΒΠίτέ όιι ιπειἰ,ιι”είἰ: με ΡιιὶίΪἐιιια,

δ6 μι: Β. ειΕΡ:ττ (Με άοιιΒτε , εμε Ε!

Ριιί(Ειι1εο ό‹:ε Βοηε εΠτ νταγατι16ητ Ρυὶίἔ

ίἔιτιεο ,_ 8: Η Ριιἰίἶειπεε όσωπειι1ωιΙε «ΠΕ

·ντιε ίοίΒΙσπο δ: νικ ·ὶπ›ίἱτωὶτἐ. Ετ ω.

Βάση να), ςε (με: άἰτ Παω , ‹1ιιε Ιω Γει

8εε Γε:ι;Ιε Ρει1ιιετιτ 2€€οιϊὶΡΙ·ἱτ α: ςιιιΊΙο

εἱείἱτεω: ,| δε Ι‹:ε πὶιιιιιιειἰε Μια: εε εμέ

Ιει1τΡΜΙΙ: :_ι11;ἰε ποπ Ρε3Ϊ81°Ι1ειὶ8 εια:οιτι·

ΡΗ: σε πιιΉε άιτΠτετιτ.ΙΙε ἔσω: άσοι: του

τε5 άιο(Ε8,9μ:3.ό Πε ΡρτιίἔιπΕπτ Π: :τιογ:ΐ·

όε α: ι1ιιὶ Ιουτ ΡΜίΈ., Ρατι1επίι· ἔι εε:ςιιΉ5

εΙεΠτετιτ. ΜεΙε Πε τη Ρευιιετπὶεωειἱε εμ

τ2ἱ11ἀτ€ , Ρουτα: κ1ι1ε[σε ισι·ωιιιυειίΓεε οΡε+

ι·πήοιιε :ιο νὶειπιοιιτ ὶειτιεὺε έ. Ισ.ω:επί:

μπώ. ? - ` -

"Ρο1:Μ1ε_Ι·1,

ΜΞ£Μπ#ἐΡαπ!)ι2μφερεε; ,.

Ζ47οΜΙσε:ά Ρ·,·%ήψ6]

ΥΜ3.;ή_......ω..Δ.-Ψ---_Δ..



 

τιν ιι ε εΒ_ίΑ-τιι κι: ε πω.. ιιο;ε

1Φωι:!ε: σπαει ερ· Με

.Με [ειπε εκεί:: 2βι·ιι/ειε: ιἰεἔΖοι.ι·ε

ΟΜεζάερ›ιεερε φ··εί)ειο2τε,

Σε” :είοωΡβεει: :τι Μπε:

%εέεω ειτωεζεοιψοτετεἔατιἰε#

Ετ ?κι είε επιιιει·: τεζεπίεπιτ,
:

› Ζε :στα είε ι·αέειιαίειπ,

ι ω° Ζε πι2βεω· ίε.ε σινι:ιε,

?τι Έπινε: είε επε|ίε ι·όαι:/`πε

Ζ1αβ1:εύ! :άντε Θ· επσβείπε |

.Σεπτ ε/]7ι·ιε έα: /ειιι·βιει.·

ΜΜΜ”ΜΜΜ ίε.ι υιαβά,

.Η ιί,επείεπτε σεπποιεά,

.Με Με: :ειναι 2οιπωεπ2εζ,

?είε `Ι·εει.ΐει.τ ειΓεπεεεβ αερειεπ>η:, .

Ε:277012 Με είο7Ξε.ιβ εφε»,

Ρει)ισεκ ερ-5/άιικιοκτε .

.Ζει :ιι/εεε /ε.τ πιο/εβεό

Ε!Με Μιά £εΜΡεβε

Γἱεεπ Ζεα” @Με

0,21» εμε Μ »ιεικίε, ~ - -

Ε! ἰε: τεπέβιιίεέεξ·: . ' ε

.Ω ?Ιιε/ΐπεἔ7α2Μ 7:ε)ιίριεΠε φτε .

Μειω άι· @Μεμια Μεξ/ἰτε,

.Νεβ άοετ--ε!έοΜά2°, -. _

Κεκείεπτ/εεεεεΡιβεκώώ·-. ι `

Β/8εωεεεεωβιιζε-Μά 7·

 



  

| Ο ΟΝ δ Ο 1' Α Τ.

Βίβ)τε Ζακ· Μπι/υπ..

Π! ΡΗΧ-ΕΟ·8ώ

δοΜ.- σε 1.Α ιτπ.1>ικ οεια

νοἰώ Ια μειιικ όε απο κτιωπἰπιε Ρτεεεάοκι

το ) @ο Πε βοι1ετιο ππειπηυεοτὶεικι1ειἱε άπο

, εοπ1ΡωίΒρΠεε ττιειυιιειἱ5 τ!ε; ίΒΡΡΙὶεε.Οειιε :€

εοωΡωίζ εισι:οιπΡαεπειπτ τουβοιπε Με Ιου»

Με” 8: νοειιιει1ΐοετοροϊειτ1οηε άεε· Βοπ5- , ε”ε&

δκ:Πτε ΗΜ άπο» ι:Ι'ει11ι€1ΙΙΕ αμκ: Η Μαι ιΞιιΉσ

πάιστεΒέ: είὶ Ια ΒοαΜιιόε κιπίπιε:8: @ο τουσ

Ια Βοιπε , επτειιιτ ε1ιμΉε [βατ τού: άΕιιὶειυπυΙ

Ιιτι1τοιυε: δέ σου: φωτ Ι1ει1τι:ιιιτ, (οιπ Ϊειἱτε

«Ποια. Αυ 4:ροττώτε, Ι:: ἴαΙειἱ:ο άεε πιαίάιετω

οίϊ , ι1ι1°ειίι ττιογευ άα:Ιι:ιιι·ε τιπιΠεεε ποτεέσι15.ε `

ΡΙιιε τμίνηε δοιππάε εοτΡε ἱιιιππιὶιπ , Πε Γοιπ

τι·αιιείο:ιπετ επ ΒευτεΗτεΖ «Μαφία , Γ·:Ιοπι

Ιω €ϋι1€1°[Β8 ρειΠἰοω εμΠ8 επι: ὶε ΡΙι1ε σπάει»

ίΞεπιειιι: ο.ίΐσέϊέεε. `
κ

δ? π. σε ε' 1 1 τ.
ν ο

νΟγει ω” εϊερίΕο @εοφ ου ηιιοΠε

Εει:18α δ: οτεἱιιτ‹: ΙΕ ναιικτετπ 86

ΐοιιϊΠοιπ· ἱς; ωἑιιιικιὶἴςε οΡετετἰσπε, ΒΕ

όεςικΙΙε κ:Ι.ειετέ8: Ιιιιτιἱοτο Β1-Β011Εό πε

ΙιιΙτ & ώ: τεῷΙοηἀὶΙΪἔιτιτω Επι 4ι:ογ Η ώ:

Φ3ΓΜ©α€ @ιο Με Βοηείοοε τοιιβοιπε

ευετάοπι1επ δε; ροσοκιφειπβι, δ; ω;;
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ιινιιιι ειΕΜειιΠεεΜι:-. ισ4ε

πιο.ιιιιιιιε σε ιιιειιιεσειιτ !ειιιιαιε,ιιγ Με ίσο

Ι.·ι!ιεεε,ιιγ !εε Ρειιιεε:Ροστεε εμε εεε ε!ιο

Με ε1ιιί Μ. ίοιιτ , εε!ει Ροστειιιογ ε!ι:ιειιιιε·

[ε ἴειιι,ιιειιε (επιο!ει Ξιοοιι ε!τοιέ! ειι εί!τε '

Μ 8ιιετε!οιι 8: Μ ιειέοιιιΡειιΓε` Α εε!ιιγ

εισι εοιπτ ειι !!εε, !ε !.:ιιιτιει: Ροιιτ Μιιιιε!ξ

ι1 εοιιττ ε!! ασε Ροιιι 8ιιετε!οιι.Μ:ιιε ιιοιιε

ασοεε Με νεοι: σε !ει !σε:ιτιισε!ε ε!! Μ

ίοιιιιετειιτι !:ιιειι , :οιιι !εεισε!οσ ίειἰτ του

εεε ε!ιοΜε:-!! ε'ειιίσιτ ε!οιιεοσε Μ !οσσε

ε” Βιειι ε!! !ε Βιιετε!οιι εοπιιιιιιιι Ρω

Ρο(ε ἔι ποστεε!εε ε.ε!ιοιιε!ιιιπιιιιιιεε, Ιε

ι:1σε!ιιε Γε Ειοστι·:ι ιειιιιειιε ΓεΡετετ 605 Με:

Ροιιτεε εισε!εεί!σε ΜεΜ Ροσιτε εισεειι!

ιέο.ίΓοτι ειΡΡε!!ετ !ιοι:ι,εσι [εκει εί!οιι€ειε ε!ιιι

Μτι.Ετ οσττειιιι: !εε!3οιιιιεε ο επιτιοσε
σε ίοιιτ !!!ιιιιιιε :ι!οειιιιιοιιιιεεε ι;!εΡ!εσιε τε

εοιιιΡειιίεε. @ε Με ιιιείε!ιιιιιε ιιοιιε εο

Ριιιιει!!ιειιτ εε €ειεειις πω! ειπε εσύ! Με:

Ρ!ειιε,ιεττνειε !”!·ιοιιιιιιε [ειΒε σε (Με Ρτιιιε

ε!ε 8ιιετε!οτι , τη Με !.ειιιιει· ιεπιιιιειιε

ίεε!·ιετει. Ροι1τεε οσε !ει πιει!ιεε ε!°:ιιιττιιγ σε

Ρεσε οί!ετ :ι Με !ιοιιιιε 2Π!!Ο :η !ει!ισθτειτ

ε!ε ίοιι Ρι·οιτιτε 3οιιιειιιειιε. 8: Η Πιστε

ιιιε ι!ε ΒιειιΡτειιοιεοεεεί!ειι ‹ιε Μ, @σιτε

ο ι)ζειι!!ε εεε :Μ ΜΥ ιιιείιιιε, εισε!ιιιίνιι οιι

εεεεεειιεε (ει ΡεεΜε(ΜεΜ
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σοεκ·εο:Α·τ. οι: ιπαιιοεζ δ

Εοιιττοἱτ εΠετ.Μ:ιΙ5Ρουτεε εμε Γο11 Ρτοεν

με οττιεπιετιτ εΠ: Ϊει Βοιπέ ΡτοΡι·ε ,`ι]ι1ἔ.εὶ

Η εεΠετ:ι ά,εΡετε βοὴ , ίοπ 8ιιετάοη Εμ»

σ:1εί-ειι1'άτε.. Πευετιτει€ε Η Κ: Ρτὶκ εΡε άεδτέ

Ροιιτεε · ΦΠ] είἰ: τεΡιίτε Βοπ , ε1ιή ἰυἔετε

εείὶιιγ-]ἑ. ε1ιιὶ ε. ειεευἰε Ιε Βίειμ Πε Ραττὶεβ

Ρετ ευ ρτὶκείξιεΙ Ρτ1Χ2ὸὶε-ἰε. Οείὶιιγ-ΙὲΪ

ὲἱόὶ-εΠε , (ΙΜ είΈ Ιε Με στειι1ά 85:1ε ΡΙιιε
: Ρ ο

Μαι: ‹ἰε τοι1ε Ιεε ευττεε.ΕτΓουυεπε2νουε

α:Ιε εείὶ ειιιεπτεἔε ειπε Ξενοι1ε η εγ-ιἱειι5:
¦ ε1οπτιέ:Ροιιτ νε Ρι·ἰτιεἱΡειἱ Ροίιπά, δέ Π:

εο1πεὶιιε2 ΜοΠ:ΕΡωτιτ Ιε Γοηιιετεἰη Μαη.

Η Βεειτὶτυτἱε , Η εΙΕ εεεεώι1τε·ςμιε τοιιε Ιεε

Βοιτε εγει1τΙε Βεετἰτυἀε:δ6 ::ειιΧ ι1ι1ίο118

- Ι:ι Βεειτὶτυ‹ὶε ίου-τ όέειιΧ:Ιε ΡΗΧ6ε Βιιετάό'

όεε Βοηε εΠε άσοι: εἰε ο!ευειπΞι· εΠειυτ. Ευ

ὶει111ειἱ8 Η: τεπ1Ρεοε Ρειιτ εΙΕισει· σε με: Η,

| πιιΠε Ρ11ΗΓε.11εε ηε·Ιε Ρευτ άΙππυιιει·, 86

Ια ιικιιιειὶΙὶ1ε π1είΙτι€Π© Ιε ευ: οβΓειιι^εέη

Οτ ΜΜΜ εεε εΒοί.εε τεΙ εε , Η Ϊει8ε πε

Ρειπ άοιπει· Με ΡεΞιπε; φώκια». Π: ίεΡετε

ὶειπειἱε άεε πτείεΒειι18,8Ζ 21Μα ε.ΒεπεΙοπέ

ΉέΡοίτ1τ; Ρουτ σε ει1εϊεΒίεΒ δε 16 Φεβ

1ε Ρτί:: 8: Ε: Ρεέικ-ΐοπε άυ. του: -εοΜεεέ

εεε: δ: είὶ πεεεΠεΞι·ε ει:ε-εεευε-πουε νο-4`

70% ετ:ΜεΝιιι-Ρ:ἱε όιι Βξεε,%ΦΦΠόθ ει!

Ξ_ΦΒΕ5ΒὶΞεὲ Η ΡεΜε :Ια και ΟΡΡΠἰ5Ζ€1ΗΒ:
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1.1νττ1: -ῳγΑττι1π:Μ-π. το;

Η Βοητό είὶ 8ιιετάοπ ω:: Βοηε , Η τπ:Μοο

στΠ: Ισ τοιιτττπ:ητ άσε ττκ:Γεβειττε : τΐο.ιιατιτσ.

86 τ1ιιἰοοτιε1ιιε ΓοιιίΠο"Με, Ωω ἀοιιΒτσ

ί-οιι!Π·ο πω ειιίΪἱ:δε Η τ:τ:Π;υ7-Η ί-ε νοιιΙοἰτ:

ὶιιΒετ Μη ττιείτπιτ , Ροι1ττοίτ-Π ετοἱτε τ]ι1Ή

Β.ιΠ: ωτοττιΡτ ά.: Ρετικ2 Ρυἱε τ11.1οΙει ιτπιΙἰα:

ιἰιιτ είτ Ιε άεττιΞετ ό:: τσιπ Ιεστη:τια, Μ:

τουτ.νογει ἱο νουε Ρτὶερετ.]ε εοττττειὶτο

:ιΙΪΙἱΒεΡἑε ΐοιιΙει1·κ:τιτ, τωιίε Ι'ΙΜΒέϊ:ε: τω·

άσε Εστω, τ1ιιοΠα Ρεἱτιε ΦΠ: έοπποί& .πια

ιπείστωτιε. τω” αυειώιΒιιοτοε εΡΡτἰε

φα: τοιιτ το τμιὶ ΜΙ, εΠ: νη, δ: ττιεΠη επτέτ

εμε: τ:: ΦΠ εΠε ντι , είἱ: Βοτ1. Ρ:ιτ σε απογοη

τ άοικ, α: τ1ιτιἱ είτ Ρετ ηεεεΠἱτἐ όοΙτ τίττο

Βοιπ,δε α: τ1ιιἱ εεΠἔ άΈΡττε Βοπ,εοΙΤ: ειιιίἔ

Η ά'οΗ:τε:Ιε:ε ιπ6ίτ:τωηε ὸοι·ιο τείΠ·:11τ δε·

Βτε το τ1ιιΊΙε είτοχοιπ. Η είὶ: Μου ντητ

αμε Ια ίοτιππ ὁιτ τοτΡε τιιικτιεύτι τ1ιι°ιΙε π:

τΙοτιττωτ επεοτττ, ωοτιίττε τΙιι°Ηε οτιτ είὶἐ·

Ιιοττιτηοε:τηεἰε δείτεττε οοιπιιεττἱι και πια

Ιἰε€,ἰΙε οπτ Ρετάιτ.πι1ίΠ Η πατατα: τιιιτιπαἰ-

τπο.δε ά,ειυτο.τ1τ τ1τιε1:ιβότ1τό τ-ειἱτ ἴετηωετ

Πε Ιιοιττπκε ματ φα Βοιωτια ,1Ιεθ ητ

α:ΠΜτε εμε Ια τη5τιιιεί!τΞέ τοπιάσ τυοἱττα

«με Βοι·των:5,σειικ τ1ιτ'ο:Πετει Ρτἰιιεἶβ6 Π·

τοττε2·άε Πιιιτπείτιο εοικἰιτἰοη. 8 1Ιί=κμ

Μετ1τόοτ1ε εμε νο” νησι ΨισΙ9_μ τω;

ω

  



Βοπεοιε·τ. Με πωπω: Α

ζώ (οιτ εΪειτιε_ἴοτιιιἐ Ρετ Ιω νΙαεάνοιιε Πο

Ισ ροιιττο2 τεΡυτετ Ιιοιτιιτιο:εοΙιιγ :μή Ρετ

ἔοτεεοΙΙε Ιεε Βιέε εΙ”ιιιικτιιγ, δε ΙπιιΠε ἄπ

11ετΙ::ε $ νοιιε (Με: σ:1υ,ΙΙΙετε ίειι·ιΒΙ:ιΙ:Ιι: εὶ

νο ΙουΡ ΙΔι1ΙΙΙειιιτ:ΙΆυττσ ‹ιιιἰ ώ ετικ:Ι , δε

ιι”είὶ Ροιιιι ετι:εΙΙέ:,ειιιε ειικ:τοΙΙε δ: ιΙΙΙΡι1

τε τοιιθουι:ε,νουε Ιε εόρ:ιτετε: ἔινιι ::Ιιέέ:

ντι εστω «μι Ιβ ΡΙειιΙΈ :Ι άτεΠΕτ άσε ριΒιιετε,

ό: ξεκιΙουστ Ισ Μαι ό'ευιτυχ , ΡεϊΠειυιΙ€

ά ττοιισΡετΙο,:ΙΙ: εοιιιιιιεΙε τακτά : (Χι

(Πι ι:είΙ:υγ-Ε ειι1οΙτ :αυτ Φο Ι.γοιι, ειιιι πι:

Ραπ αΡΡειίετ Γοτι ω, άΙ3ουΙτ ‹:Ιε €οΙιττι:: ε

8: ΙΆιιαε ειιιἰ ι·:Ρ: ειοιιι·ιτιικ δε ΐιη:ιτά , δε

ιιιιἰ εΙο-υϊειΙεε ι:Εοίέε :μια Ι,οιι πιο εΙοΙτ

ει·ειΙιιτΙτο,εΙΙ :φυτό ΓειιιΙ:ΙεΙ:ιΙε Ξι και θεά

φαω-ιι ?Με Ια Με ά'νιι 8616 @οι σεβ Ιότ,

ΡατεΙΤου:: δ: τειιαΙιένιι @οι Με Ιε8ε:8ειιι

εουΠειπ,6ε εΙιετ188 ό: νουΙοἰτ δ: α:Ι0εό

«Βάσει ό,Ι·ιοι1:: εἰ ειιτ1τε>οιι ιιεΙυ8ετα ΡοΙιιτ

ειιι'ΙΙ Γοιτ ιΙΙΒ-ετε ιπ όεε ογίΕο.ιιΏσεΙυ7 @οι

ία ΙΙουϊΙΙε επι Ι'οιό:. 8; Με Ιιιιευτε,Ι-ε ΡΙειΙΙΙ:

8: άι:ΙσόΙε :τι Ρειι·έιΙΙε νοΙιιρτέ φις Ιοε

Ροιιτεεειικ.Β'οίι κάτω εμε απ:: ‹ΙιιΙ εω

σΙόιιειιτ Ισ. νεπιι,ειΙππόοιιιιέτ ειιΙΙϊ ά'εΙΙ:το

1ωΦ;Μ8)& σε Ροι1112115 τοωιιοιτ Ια €ο11

ὲὶτἰοιι εΙΙιιιιιο , Γ: τ1:8ϊ18ΕΟΣΙΠΒΙΚ δε :Επι

. μη: επι Ι:ιεΙΙοε,



 

1:Ιν1ι1: οΞΑΤκ1εεΜε. 1ο6

ΡοεΜε ιιι·.

ΕΕ: Ζιζέ'ΕΡ5 ΜΜΕααι:ε
,

Β Ρ'ω]Έ· 2ε[ιέε

ΕτΜπεβα/κ και» .

_/Ρτε? 2032' -Μ)4έσ,

Ραπ“Μιέτριέπα: .

Οκ: φέροτιίβζ › Μ

.Ζε [Μέ έκ τἱΜἔη κ

@Μαρκ ζο-·β·οιΕΕ·'ζ: 1

Ωω· 2τίοπ ἄώἱ2 ` · _ 1

_/Σιωη· Ιω πάφοιτε· :

.Ρα .ΐοΖεἱΘΓαἔβἱ2

.ΕὲΡϊιἰεΜ6Ι4ϊι2ϋ££,

επιβ ἰα/?ἱσπτε -

Βε/ἰ έϊεπ όπτωε»·,,

%ζε·&· αιιοἰιμιἰίβιπεα

.τα εοφ: »·ιιηθωεπ

Εηωίπε κ2€ποτοέ:

172: ἔετἔε.τ |η/ξζε,

_%υπερπ]βιτυ22,

.Η α·,Μίπι έπιφιξε,

€ΙΜπέι·κκ: [ο Φψιέα·

17ο: ποτι:ιεαια “Μυιι4:;.

Επβν·Μεβιιιωές

@ακαίποέπιθ

  



ω

ο ω” ο ι Απ; Με το ε: :-:..οεζ

[Μι ιἴειωσ πω: βπωθιίπ ·

ΠΊ» &οιιι·)νκεπέ!ιβως

.Ζδιιιω· επ /ί/ἰἱωιἰτπ `

.Μωβ 2Μπώστωε:

Ζ,αιιΜεβ άέβιο·πιε

Μ·Λιμωιιι ά'Φπιίυαρ

.ίαιω·ε £)·(ζ:·ε Μο0°ΜΘ

.Ρειιἱινι: τω:ἐ εοφ;

Μπέ:Κ/ίπωι'ίεπ

.Ρτἱκφἱ2ἱἔ άφωβ. › ε _ β '

Γεβα:ι: »ία Μ» ε

.Ετ Μνιύι άι· Οσες,

%ἱ[· απάίε Θ-·έ/4]δ·,

Ραπ: εε:έεκε οΜ27!θ,'ζ'2 ››

.Με Δε· πιώ· εε

Πε: Ιω απβεπ:εζ,. °

ΕκΡοιυπεςει:εώεπ - α;

.Ρεέ[4Μ/ε πριιέ12:

Τοπ ιοαπ εφ%.%

Ώστε: ωάφεψω: # ά

πω·ίαβτωεἰαἱΠἐκ!

:Βε Ζεα” Ρ7εωἱευ·.σ :οφ:;ε

$ΜΗΜΜ ”,#/7Ρα7οἱΠἔπ£ ε! -

Ευωπιε: Με έσωπ. - '

ΜεΑρπ·πη Ζε ασια·

@ίπ ιι'αίω: «κατά

Ε'β με!ίπε Τάιιεω· ε



 

Σ'ΧΎΚΕ ΉΑΤΙΚΙΕΒΜΕ·

Ξτποτ, ττ/?ττετ,

Ε! «ψάταατά·

ΞΜπάκ έ”ρυ#?πι,

.Ζ,πτήε τεωρικά·

.Ρ7:ιιυιΜκ ΜΜΜ.

Ο ?κε τεἰ/ἐνιιιοἱτ

τ.κ2'Ρεττ οί)ώΐσατεί

_`Βε μι [εροακοπ

.Με τοτ·Ρ:/διιί: αρα!

.Ζ,εήυ·ίτ στι-βΡ24Μ,

!»Μικε]ξ· |εἰαἱτιι*ΐ

θα,πάμε Μ] ἔτι:ΠΕ

Ζε «πρ ε» σε |ποΜίτ.

Ζω: [αν Ίάσε: στι:

2ἱεπ Ρόι: άεριέβαι·;

;ξέ αει εοφ: :ιε/ὸκτ

.$ετώπιέπε υ]β=τισε:

ΜΜ τε[ίε Μάτια

@πιτ έ:: ίσια· ΜΜΜ

%,ἱἰ: #88! ί)Ίί/διπκέ

Ω: Μέβαι αφτι!

8.οΜ.1112 μα πι:

τιιοεμ

107



11:1ιτΙει,

οοΝεοι.Α°τ. οι υιιιιοε:

Ειι ι:εττε ΡιοΙΙ:Ιε ΡΙιΙΙοΐορΙιιε Ρ.τοκιικ.ττοΙε

ΦοΙιιέὶε Ρτι:ιεΙΡετΙ:ιτιοι:ι:. Μ.: Ρι·επιιο:: ιιε·Ιτ.ε

ιιιείεΙιειιιε ΗΜ: ΡΙιιε ιιιΙίε:ειΙ›Ιεε ειι:σοτιιΡΙιΙΙε.κιε

Ιοιπε Με” , :μια ε°ιΙε παπι νειιο7επιτ Ρώπα δ

ι:ΙιεΕ ΕείεεοιπΙ, @Ιε [Με ειιιΙΙΙ ΡΙιιε ιιιιΙΙ:τε.+

Νοε εΙΦΠι€ιιτειι5ΙππΡιιτιιεηιι€ ε”ιΙε :Μη αν: Ριπ

ιιιε, ά'ειιιτειιιι €1ι.18Ρατ Ιο :Ιιε1ΙΙ:ιιιιειιτ , ειιιι:Ιειιιο

Ι.ιισιτΙ:ι1ττειιιειιτ:Ρειτ Ι'ιιαιριιιιιιέ, ΙΙε ειιιο.ΙΙε:ιπ

πιιιΙ ω ιιιιιΙ. Ισ :τοιΙΙ:ΙΙιιε, @ε ε6ιιιι-Ιέιίοτιι:

μπε ιιιεΙ-Ιι‹:ιιτι:ι1κ κ1ιιι Ιου: ιιιιυιε ε ειιιι·ιιγ,(1Ι.10

:ουκ ιιιιι Ιω Ιἶ. ιιΙἶιτειιι. :Ιοιιι:ΙΙ:_τιτε απο αυτ»`

Ω‹Ιιιειιοε , @ο Πιιιιιτε ιι'σ:ΙΙ:- με άεαΙιιχ απ·

ιιοΙ Με: ω: £:ιΙ&ε,πιειΙεΙιΞει: άσε εεΙι.ιχ (Ιω Ιω

ε·τε:. Ειι ΙΙΙΙιτε,ειρτέε νιιι:ιιιιιο&ιιιι: απατα Με

0τ:ιι€11Ε5δέ Α6υοεπε , ΜΙ:: εοιιεΙικΙ , ΟΦ: Η

Ιι3Ι:ι€ πιο ιτοιιιιε Ροιιιτ :Ια ε2ΙΙΙο :ΜΜΜ ι3Ι11588β

‹1ι.ιι:ι ΡΙΙ1ΙΙΞυΙΙ£οΙΠΡ2ΙΙΙοπ άσε πιαίο:Ιε:ιιιε , ειι1°ΙΙ

ειεΙιεΙιειιτ:ειταιιοΙιι ‹ιυεΙρ Πω Ια:: πιΕΒΙεε: Κ

;οιιιιιιωι:ε 2ΙΙεΖ ::11Ιουτ2.πι.:. :`

Ριιοεε Πεμ.

Ε εοτιἴείΙὶωἰε-ἰε ειΙοτε)8ε εοΒιιοΙε Μέ,

φα: α· ιι°οίΙ Ροἱιιι Ιιοτε ά; ΡτοΡοε (με:

:Ιου όίτ ι1€Ι€ε Ιιοιιιιιιοε νίεισ.·ιιΧ τὁτΙειι

21οιιιιε £Ιυ σ:οτρε ΙΠΙΠΊ2ΙΙι ο ΙΙε ΙΙ:

ΠΙΠεΠτ δε εΙιειι€ειιι: ιισειιιιιιοΙιιε ειιΙμε

ΙΙΙ: €1ι1ειΠτ :Ι Ισ. ιιιιεΙιτέ: όα:Ι'επισ : Μείε Η:

ιιονουτΙτοΙε Ρωιπ ς1ιιεΙΙ:ιπ πιαιιιιεΙΙΕ 8:

ΙΙΙ-Ψ Εεεε βϊΣ08ει11εοΕευα Εεεε ιι; με:



 

1.ινιε φωτα” εΜε:πι· όοιηιτιει80 ωχ Ι:οοπ5. Η είὶ Μαι ει·ΙιτΠ

εοπ1ιτιε νοιιε [ο ὸεΙἰτει , ἀἱέἙ-εΙΙι·, :ΗΒΗ

ε1ικὶο νοιιε ία” νόΙτ ου ντι ειιιττε ση4

άτοί& ιτιὶεμικ ὲ. ΡτοΡοε:ιπ1ειὶε τοιιτεεΪοἱε Π.

@ΜΜΜ εΒ:ώτ άιι τσιπ τοπειιπΒέ,εΙυο

νου: στομα Ματ οίὶτε Ρετιι1·ίε δ: Μία, 14:

ίυΡΡΠοεδε Η Ρεἱπε όε:ε ιπεἱὲΙπω ίὲτοἱτ

Βίου αΠοἔέο. θα Η είΈ ποεοπεἱτε, Βζε:τι·

911€ εμτ:ΙεΙυεανιιεΙσ :τουικιπ σίὶιαπἔα

908105 τπεωιωπε ΓοΧε:ιπ ΡΙυε τηαΠπιι

του:: ςυ:ιπάωε εκκιποοε Ισιιι·ε ιτιειιιωεἰίἰ:ε

το!οτιτα·ι, :μια φωτιά Πε ποΙσε ρειιικτιτ

ειεεοειιΡἱἱτ:Ροιιτ‹:: Πω· Η νοιιἰοἰτ Ιω άβο

Ιεε ππαιιιμί1€εε& ιπἰΙεωΒ!:,Η είὶ Μεπ ἀε

ιιετπειεε άοΙσ Ροιιιιοίτ, Ροιπα: η” θπιε

κ:οΙει Γείΐεθ: ιἱε Η πωιιιιειΙΓε νοΪοιπέ ω:

1°€ἰἱἴἔἱτοἱτΡοἱι1Ε.ΕΕ »μπι 6Ιιειειιτη: Μ: εεε

£ΒοΪεε Γεω ΡτοΡτ€ ηπιΠπειιτ, Η ΜΜΕ (με

€σωπ 911ἰν€υ1ἔΕ &εξιιικοι Βίι:ε·νοε·ιήοβ

::Βατιεπέ·,8: Ι'εια:ειι έτ,ἴογειπ ειὶΉἰ8:ι ά::

ττοἰε ίοττοε άθ111π6τ€. Ισ (Με Μαι :Παππά

νοιιε,όἱε-ἰε:τιπειὶε ἰε ὁείἱτειοἰε ὶηἱἶπἱτιιεοτΧ

Ψ.Με βιΠΒιπ Ρτ!ικι :Ισ το! ωειΠιι·ιπ , 6:

(με Ια ρυ€-Πἔε:: όε στά θιιτε Ι€ΠΪὸ€£δἱΗἱᾶ- ·

()ε!α,άΙεΕ-εΙΙ:,Ιευ: όεθιιιἀτε ὁ. Γειάυέτιιτο

ΕΠιιίέοΠ: εμε: νρμ; ιιονοιιἀτὶει,οιι ‹1ιι°ειιἔ:
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σο κ ε ο τ.Α τ. τ: ο πι;; ι σεξ

πιοΠτιοε ι·ίοΙ-Ροτουτ €ειε:οειτ οτι οοΡου ε1ιιο

ττοιιεο.υοτιε ο ντιττο, ,οί'ΡτΙτ ο111Ι οΙΙ: τιποτα

τομ 11ο Ροιττ Ιι18οτ Ιοε οΙ1οίοε οΙττοΙοτι-·

8ιιοε .ὰ νοτιττ>ςτυογ τ1ιι°οΙΙοε·Γογοτττ απότ
οιΙοε:δ.: Βἱοτιί-οιιιιοιττ Ιοτε οτυΙΙΙε ειττοτπΙοτ

ιττΙουττ,8ε εΙυ'ΙΙε οτογοιιτ οτιίνττ 8τειικΙ ει

σττειε οΙο ιτιοΙΈΙισιττοοτοι Ιοε τΙοττ τοικΙτο ώ

:τοτιτε ο11Ιο11τ8 εΙοίΙτε , Πε ίου: κήποι 8ο
οΙοίττι1Ιότε οΙΙνττο θα ίοιιοΙο.Ιττο δ: ποπ οβ

Ροτέο, τ1ιττ τττοτ ντι Βιιτ ὰ Ιοιιτ τιπΙΙοτο , 8:

τοτωΙττοΙοιττεττωΙΙιοιιτε. οτα ΙΙ Ια τηοΐ

€Ι121π:οτο τοτκΙ Ιοε Ιτοιιπττοε τυποτ:ΙΒΙοε,

ΙΙ βατ οοιπΙιττο οιιο ΗΜ ΡΙιιε Ιο ττιοΙἔ

οΙτειιπ νΙτ,ΡΙιιε ΙΙ οΙΙ ωΙΙοταΒΙο:8ε φωτ ὰ

τηογΙονΙοε τοΡυτοτοΙε ττοΕτττεΙΙιοιιτου:τ,

.ΠΜ τιποτα τιο τττοττοΙτ Βτι”:ὶ Ιουτ πιίΙοτο.

οτ ΙΙ ττοι1ε σ.ιιοττε ντηοτιιοτιτ οοτιοΙι.ιεΙ

οΙοε ττιτίοτοε δ: Ιιτίοττιτποε, ορο τσακ ΡΙιτε

Ιο ιπεΙ:Ιι1τοΙοη8 τέΡε,86ΡΙυε ΙΙ οίΙτ 8τετι‹Ι:

ΙΙ θα οτοἰτο οπο Ια τΙΙΙΙ-οτο οΙτ ΜΒΜ:: ετιιἰ

-οΙΙ: οτοτττοΙΙο. ΑΙοτε, εΙΙε -Ιο,4:ο·στιτο νοιιε

/τΙἰτοε οΙΙ: να Ροιτ οΙΙτει11Βο 8ο ττιειΙ-ειὶίο :ὶ

ειἀιιοἰτοτ: τττεΙε Ιο οο8ττοΙε ΒΙοτι :τυο Ρετ

168 ΦΙ10ίοε οπο πατε ειι1οτ1ε ογ- οΙοιιετττ :το

τοτοΙοοε,ΙΙ Βιιιτο1υΉ Ιόττ :ιἱηΙἱ.νοΙττο στή

τιἱό οίΙΙ:οτι: Βόιιο,οΙτότ οΙΙο.τιπιτε οοΙιιγ ε1ιττ

ΈτοιτιτοΧττο οοπεΙυΠοιττωΙ-ειτίέο ὁ. ποστ
_Μ - Μ ἡ- ξἰοτ_,



“ή

·",_υ,··Γ"βη

·ιτντιε ·ΝΑΤικάεττιζ :τη

ιἱετ, Η βιιιτου κ1ιιΉ ωόίττε τ]ιιε Γνικ: ότε

ΡτοΡοίἱττοω άειι:ιιπ ἀἰότσ,Ιὸὶτ ί:ιυίΠ:, οτι

τ1ιιΊΙΡτοιτιιε τ1ιι:Ια εοιήοτίότΙοπ ότε Ρτο- ;

Ροίἰτιοτιε τι α Ροἰπτ εΠΕ:. άΈΗ·ττπο τη τΙο `

τοτεο,Ρουτ ειίΐε2 τισεείἴἔιἱτοιπευτ εοτκΙιι

τε.Ωειτ1ετεβρίσε ὁευειτπὁἱέὶεε ε6τοΙΤέτε '

δέ 8.ότιουεεε,τΙ τι'γ ει Ροὶιπ ·τΓοεαιΠ6 ά:Επι

ΙΡιι8πετ ά άεΒαττο Ετ εοτιεΙυΠοη ΦΙΞ ο;;

τεἴιιἱτε: εξω ςικ ἰε άίτο.γ ὁ. εοΙὶ‹: Μοτο οι:

ΓστοΒΙε·τοΙτ ττιοἰτιε €ΠΞΗΠΒ©,86 τουτεείοίε

:Η :Πε πεεο(Πιίτο ΗΜ! ίοίτ ειἱτιί-μνου Ιεε οτιο

ἴεε Ίο: ττοιιε :Μακ φ άεικτιτ ο:Πότεε. Ετ

τΙυτ›γ,ὁὶε:τε2(ξ19Ιεε τηείεΒεπε,ότότ- :Πο,

£1υΙΡοτττ:τΙα Ρώπα έα Ιευτ τωΙεθτ:σ Ϊοτιτ

μπε Βουτουκ,‹]ιιε‹:ευΧ τ1ιιτ Γοτιτ εὁττεὶτιτε

τΓ:τικιιοε Ρώπα: ότε ἰυΡτἰει:. Π: ιτε ναι:: με - '

τΠτε: εοιπιτιο τ1ι1:Ιε1τίνη Ρουττοἰτ Ραπ ίΕτ,

τ1ιτε Ιεε ι1ιευυειἱΪτ:ε πιατα” 86 Ιεε τουίτα

:Με ἀἰποΙυϋε ε'επιτ:τιάειπ8ε β εοττἰἔετιτ,

κάμω Ρυιτἱος , 68τ1ιίεΠεε Π: άπιπεςτπ επ

Με ΡουτΙ αΡΡτε:Βετιίτοπ ι!ιι ΐι1ΡΡ!τεο, η, τ

τττοτικ 2ιττΙ165[€τ110Πτ εΓοκεττιΡΙο απ:: επι

τττ:ε τὶε τω· Ιεε εΒοίτε ττι·ειιιυει!εε , 8: :με .

Τό άώτ ὸεΓείὶὶωετ:ιπεὶε ἴείὶἰτι·ιε Ιεε ιτιοίἔ

@τοτε ττιιἰ ΐοτιτ Ρυπι;,ί-ειωμι1οίτ τί-Βατά δ.

@αυτια εοττεέτίοτι,τη τσίτισότ ὁ. Ι°εΧἐΡΙο,

6Π1τ€11€11τειαστι νικ αυτ:: ίσκιο. Ετ :τι τ

γ ? - ›. Κ



-τ~··==__

οοΝεο1.Α1°. τι τ ιιι-ιιι.οε.
ςιιισΙΙσ :ιιιττσ ΙΙοττσ, άἰε- Ισ , ΙιοτΙΙιιΙε :σε

άσιιιΩΝειιοιιειιοιιε Ρεε εισστιτάσ,άιότ. ει

Ισ,τιιισ Ισε Ιοοιιε Ι-οιιτ Ιισιιτσιιιτ δ: Ισε πισί

τ:Ιιειιιε ιιιΙΙστο.ΒΙσεΠΙ σΙΙ :ιΙιι6,άιε ισ.ει ά6σ

ε Ια ιιιΙΙστσ άσ τιιιΙ τ1ιισ σσ ΓοΙτ οτι ειάΙοιιίΙσ
τιιισΙάιισ ΙιΙσ,ιιΙσίτ-ΙΙ με ΡΙΙιε Ιισιιτσιικ ιιιισ

ε:σΙειγ Ια τιιΙ(στσ άιιιιιισΙ :ΙΙ μια: 8:ΙΙττιΡΙσ>

86 Γειιε άιι,ΙΙ χ πιτ ειιισιιτι ΙιισιιστιττστιισίΙσ2

ΙΙΙ Ισ ΙσιιιΒΙσ ιιΙτιδ, άΙΙἶ Ισ. Ετ ΙΙ εἰ τσ πισΙτιισ

ιτιίί-στεΙιΙσ, άιόΙ:- σΙΙσ , ιιιιι τισ ΡεττΙεΙΡσ ἐ

Διισιιιι ΒΙσιι,οιιττσ ΙσιιιαΙ Ροιιτ Ιστ1ιισΙ ΙΙ σΙΙ:

άσΙΙ:ι τσΡιιτέ ιιιΙΙ.στε.ΒΙσ , ΙΙ η στι εάιοιιΙΙσ

Μι :ιιιττσ , ιισ άοιτ-ΙΙ με σΙΙτσ τσΡιιτέ ΡΙιιε

ιιιειΙΙισιιτσιιιτ ειιισ εσΙιιγ , Ιει τιιιίστσ άιισιιισΙ

μ σίτ ε.ΙΙσΒέσ Ρετ Ιε Ρετι:ΙεΙΡετΙοτι άσ ιιιισΙε

τ1ιισ ΒΙστι2Ρουτάιιογ ιιοτι2άΙε- Ισ.Ι.σειιισβ

σΙιειιιε , άΙδι-σΙΙσ , τιιιειιιά ΙΙε Γτιιιτ Ριιιιιε,

ΡεττΙεΙρστιτ ε τ1ιισΙσ1ι1σ Μπι. σετ Ια Ρσιτισ

σΙΙ: εΙιοΐσ Ιιστιιισ,σιισΙΙιετά ά Ιει Ιι1ΙΙΙσσ: δ:

οσοι: Η τιισΙΙιισε τιιιιιιιά ιτε ιιιει·ιάιισιιτ άσ

σΙιεΙΙΙιτισιιτ)ιΙε οιιτ νιι ιιιεΙ άσ ΡΙιιε,ε1ιιΙ σΙΙ:

Γιιιιριιτιιτέ, ΙσειισΙΙσ ιιοιιε ειι6ε σοτιί-σΙΙΙ:σ

σΙΙ:τσ ιιιειΙ,τιιιειιά τιοιιε σοιιίιάστοτιε Ισ νί

σσ.Ιστισ Ισ ΡιιΙε ιιιστ, άΙε-Ισ. Ι.σε πισίοΙιΞε,

άΙάτ- σΙΙσ> Γοιιτ _άοτισ ΡΙιιε ιιιεΙΙισιιτσιικ

τισ,ιειιά στι Ισιιτ τσπιστ ιιιιιιΙΙστιισιιτ Ιε Ρά

ιισ άσ Ισιιτε τειιτσε , άσε ιιιιιιιιά ιιιίΙσιιιστιι:
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ι.ινιιιι ωΑτιιιεειιιιξΠε ΐοιιτ Ρυιιί5:Ετ εΠ: ειπε: πιο.ιιι€εΡεε ευ°ι1

είε τειἰΪοιιιιειοὶε,ε1υε ιεε ιτιε(ε!ιειιιε (ο)ιετιτ

ε-Ικιίϊιει,8ε ευ εοιιέτο.ιτε,ιιιιοιιε (μυ ἀε

ιιιευτειιτιιιιιιιιιιιε.ω τιιετοιτ εε!ειι ευε

ιε.Μειε εΙιιεΙεΙυ°νιι Ρουττοιε Η ειιςοτ πιο;

άιά-εΙΙε,εΙυε του: εε ουι εΠ: ιυίϊε, είΗιό,

δε (με τσιπ εε ου! είΈ εοιιττε ιιιΠ:ιεε , είι:

ιιιειυυεἱΩ ε» εΕιοίεε, (Μ ω, έειιίυγιιετιε

ΡατεεΠεε :με ιιουε ιιυοιιε ε)ι- ἀευιιιπ εδ

εΙυεε. Μειιειε νουε Ρ:ἰε άιέ)τεειιιογ ντιε

κ:!ιου2:ΑΕιτεε Η ἀὶίΪοΙυτὶοιι άε Γειιτιε 8αιι.ι

εοιΡε,γε=ιΙ ειιιεΙειιιεε ι9ειιιεε 8: τοιιιιιιειιε

τείετιιε2 ω:: ειιιιεεΞΟυγ ντ:ηειιιειιτ,άΜΕ

εΠε,6ε ειυε!ειυεε ντιπ (στι: ετυεΠειιιειιτ

ειΗΠΒεεε,Ρου:Ιεε Ρυιιιτ , ά Με :ιυττεε

Γουι:ΡΙυε άουεει:ιειιτ ττ2Π&όεε ρου: Με

Ρυτεεε:ιιιο.ιε τιιοιι υιτειιτιοιι ιι”είΕ με εΙε

άίί1ιιιτετ ἐι εείΈε Ιιευτε ειε εεε εΙ·ιοίεεΠι.

Οτ σε εμε πισω ειι1οιιε ιυίεΙυεε οἱ εείὶε

!ιειιιτε Ρευ Βιίτε ; ε!"εξουειιουε ϋοιιε ·2.«

γουε_Ειια εο8τιοιίΈκο, οιιε Μι Ρυιι13Πεε

ειπε απο ι:ειιιιτιει πιώ ἑι ΡτοΡοε`είὶι·ε

εοτιεεάέε ειιιιι τιιείειιαιιε _μθα ιιυΠε : αμε

εευι: οιιε νουε ΗΜ:: Μαη· εΙε νεοἱιτ·άε4

ιιιευι·ει ιιιιιιιιτιἱε ,·ιιιτιιειε ιιε άειιιευτειιε

Ειπε ΓουίΠιτ·εΙιεΠιιτιειιτ άσ Ιευτε 111Β[π

ε!ιιιιιεετε::8: οιιε Ισ Ροιιιιοιι: ‹Ιε ίαὶςεπωι
- Μ - η - . Κ ε;
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ω: οοπε-οτ.Α·τ. τ: ε Με 1τ.-οε:

υονοιτε ίδιιΙ1ειΙττοι οίΙτο οιΙΙβε ΗΜ: Με

τοΙΙ,ιίοΙΙμε εΙο ότιτοο:8ο οπο ΡΙιιε ΙΙ εΙιτέ

' το, Ιι1είΙοίΙ:ιτ1ΙΙοταΙ:Ιο, 8ο τ1ιι”ΙΙ Ιο &τοὶο

Π: ηΙτιτουτ,ε'ΙΙ οΙτοί.τ οτοττιοΙ. Ετ απτο,

τω: Ιοε ωοίοΙιαιτε.ομΙ ττιΙιεΕΙ:οτροπτ ι:Ιοττιοι.ι

εεττ: ίιπΡυτι-τε, [τεστ ΡΙιιε Π12ΙΙιοτ1τ€ιΙΧ οπο

ΐτοια οι:Ι ίσοι εΙΜΒΞΙΕτΙι1ΙΙοτττο11τ. Ετ

οοιιΡ ΡΙιτε ττΙΙΙΙΒοι, φωτιά οτι Με Ίιι°ὶΙε
Ιο-ΙΙοίοιππιοΙοε.ΑΙοτείοΙιιγ ε,οιιατιάίο

Ροιιττειπτ βατ τοιτοΙιιτο τ1ιι”ΙΙ.Ξἔ›τιτ Βοιω

' οοτιίΙ«Ιοτο Μου νοι τειΙΙΙοτιε, Ιο Πο μοβ

ΡΜ ττυοΙΙου ΡιιΙΙΙΙ:%Ιττο οΙΙοίο .ΡΙιτε νοώ

τιιΙ:Ιο. Μετε ο1ικιτιοΙΙο.τοτο·ιιττιο οιΙΙι1εο-ο

πιοτττ οΙοε Ιτοι11τττοε, στοά οΙΙΖ οοΙιιγ οτι1Ιττο

Ιυεοταστα οοεοΙιοΓοε. οι: ΙΙ: ιΙοὶιιἑτ με Μ»

Ιοπιοτπ οτοἱτοτεῖττε (τικ ΙιιΙΙοίΙτ στι ττοΙοε

οΙοἰτ Ρ:ιε οΓοαιιτοτ2 ΙΙ οίξ νττιγ , τΙΙ:Στ-οΙΙο,

Ροιττοο ‹:1ιτοΙοεγοιικ ιιοοουίΒιιτττοι αυτ: το·

ποΒτοε,πο οιτι.ιοιπ εττειὶττᾶτοὲ. Μ. Ιυττ·ιτοτο
τοΙΡΙοτιοΙΙΙΙΙ:τττο. άοΙτοντοτίτο;δε Ιοτιτ [οπτι

ΒΙειΙ:Ιοε ἔι ρω οχίοοιιττ,.Ιανουο ιΙοίοτιιοΙε

αδ; `ΙΙΙιαιττΙοέομτ Η ιιιιτόΙ:,δε Ρετ Ιοτοιιτ

οΓὲ οίιτίουθο.οιιτ οΙιιετιτΙὶΙε στι: οίΒετό."δΙ

Ι»Ροτ:τΙοο-οΙοε οΙιβίοε, μπώ εὶΙοιιτε Ρτορτοε

τεθοάτοπε,ΙΙετο τω: Ιιοιττοια εοι.ικ ο181Ι

οτι:ΙΙοοτιοο όσο πέτο "Μ, Ειπε επ οίΙ:το το

μτετιγ 4:ΙιοΕτΙουο.»Μετε ντητοπ 5ο τιιι'σε

 



 

:πατε οεΑ·τττττ ει”. :

εΙοτιοοΙτι Ιογ οτοττιοΙΙο , 8ἰ «πιο τοτπ·Ιοτ.

› τοίττο απτο τ:οτττοτπτο,δε Ιο. ΙειΙέτοε (οπτ

ΙοΙαΒΙο ουκ τ:ΙτοΙοε τοοΙΙΙουτοτ , "πιο ττ° -

ττο2 ΡοττττΙ:σοΙοτο άΙτ Με: Ροιιτ νοιτε «το

τπτ Βικτό.οπ 86 τα” οτιίο: στις; νοιτενοτιο

πάτε νοικ- τττοΠοοε ν” Β:Ιοττιθ: ειπε Ιω

εΙιοΓεε ΡΙιτε €Χα:ΙΙοτιτο$ 8ε Ρετ Π: τττογοτι

ὸ°ἱοτΙΙοε ωτοτω.Αωτ ΙΙ νουε τιποτε επι

ΡΙογέ: νοίττο οπτοοοεπιεπτ 8:τοτε τουτο

τοίττο οΙΙΞΗτίΙ0 θιεΙτοίΕε·τττοιτυειΙΙοε,ττο τ:Ιποτ.

άτα Ροἱτιτ τιίΙΙειιτε οιτἱ νοιτε ΡιττιτίΙο:

Ροιιτοο εμε νοικ τωιτπω Θ: νοουττωπ

οτι οΙτοίετ ΙΙ:ΙΙοε 8τ ΙμΙΙΙ:5,ν0ιτε νοτ15 οΙτοε

. νοιτε πιεί-οπο ΒιτέΙτ ΙκΙἙο: τοττπιτιο Η νουε

τ·ε·8οιτάσε Ια· Τακ δε Ιο ΕΜ Γιατι :τΡτέο

ΙΙοιτττττ οίτατιτ τοστ τυπο τοΒοιττέτ,ΙΙνουε

ίοιττΙ)Ιοτο Ρετ Ια ΓουΙοτεΙΙοτι ο: τοΒοττΙοτ

τατιτοίτ οΙΙτο Φωτ Ιο (:τοΙ>8ε τ:ιτποίΙ επτά»

ικΙγ (Με Ια Ρο-οἔο. Μοτο Μ: νοΙΒτι€το τις

ΡτάΙ Ρετ ΒτιττΙο ἐι τοιιτοε εεε οΙιοίοε.ωο,

όοοεΞΙογοτοττε οοιιε αυτι-Β ου: που: -

οσοι” η”ειδιιοτοε τττοττίττό εΙΙτο @πάψω

Νοε :τια Βοίτσε28:ΙΙ τ1ιτοΙΙ:το”νττ οιιτοΙτ στ»

τΙοτοτττἔτ ΡτττΙο Ια νοιι€έ, δ: ττ,οιιΙ:ΙΙοί τ οτι

τ:οτ εΙο Ι°τιυσἱτ ΜΜΜ ω, τοΙΙΩιττοτττ οιι,ΙΙ

οιιί'τ οΡΙττΙοττ τ1ιτο τὶοτι ο:: Μ? τοποοιιοΙΙτ

μια οίΙ:το Ιιοτττιττο μιτίτιτά, οοΙει ΙετοΙτ- Η

Κ Η] τ

ι . .

κ
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:

σοιεεοτειικ οι Μπισά

σιιυισ άσ τιοιιε Με στοιτσ , τιιισ σου: τιιιι

νοεσιιτ £ω12ετ ειυσυΒΙσπ 2 Ι.σ νυΙ8:ιιτσ
ιιιτισσ:οτάστε δε.ιισ εφτιισιιτιτει ιειιιιιιε_, άυσ

ακα τ1υι του: ιτιιιιτσ εΆυττυ7,ιογστιτ ΡΙυε

ιιιι&τεΜσε 86ΡΙυε ιιιεΙΙισυτσυκ άυσ εσυ::

·ἐι τιιιι σΙΙσ σΙΙ Ιειιότσ :' σιισοτ άυσ τσΙΙσ οΡι

ιιιοιι ίοιτ Μστι Ρτουυέσ δ: εΡΡυισε άσ

Ιιοιιιισε δ: ιοττσε τειιιοιιε. Ισ νουάτοιε

Μσιι 01171: οσε τειιιοιιε Η, άΙε-ισ. Μσιιισ

τα νουε,άιότ- σΙΙσ,τιιισ εσΙυγ €1υισιιιιιτιυ·

ιιειε,ιισ ιοιτ άι8ιισ άσ -Ρσιιισ 9Νοιι , άιε

ἰσ. αιτ:Ισε τιιιιιιυειε ιοισιιτ ιιιαΙΙισυτσυιτ,

άιόΙ:-σΙΙσ , εσΙο. σΙΙ σο8τισυ Ρετ ΙισειυσουΡ

άσ τειιιοιιε.ΟσΙει σΙΙ κα”, άιε=ισ. νουε τισ

άουτστσι άοτισ Ροιιιτ,άιόΙ:-σΙΙσ,άσσ εσυ:

Η άυι τω” άιΒιισε άσ Ρσιτισ τι:: ιογστιτ πυ

ίστειΜσε.Νουε. Ισιτιπισε ά'ιια:οτά ,άιε-ισ7

δι άουτ: νουε σιτισι ιιι€σ,άιότ-σΙΙσ, ΙστιιισΙ

ιυ8στισι νουε άι8τισ άσΡυτιιιιὁ,ου εσΙυιι

61υιιστοιτιιιιυτσ, ου σσΙυγ εΙυιΙ:1 ἴοιιΙἶτἰ

τοιτΞΕτι τ:σΙει, άιε-ισθιΙ Μ), ει Ροιτιτ άσ άφυρ

τσ, σ1υσ ισ ιισνουΙυΠσυιισ ΙΙιτιείειόΙ:ιοτι τω:

Βιιέτσ ει. εσΙιιγ άυι ιστοιτ ιτιιυτιέ: , Ρετ Η

Ρσιιισ 8: Ισ ιυΡΡΙισσ άσ Μάι”, υι ευτοἱτ

Ιξιά Ι”ιιιιυτσ. ()σΙυγ άοτισ τιιιι επ ιτιιιιτσ,

άιόΙ:-σΙΙσ , ΙστιιΜσ ΡΙιιε ιιιιιστεΜσ , σΙυσ
σσΙυγἔι άυι σΙΙσ :ΙΙ ΒιιόΙσ.ΙΙ εισιιιυιτ Μαι'

 

_44444Μ.
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ιινιιιε φίΑττιιιεκε.

2ΙΙε- Ισ.Ρουτ σ:ΙΙε οεαιΙΙου άοικ) όΙθ:-εΙ

Ισ , δ: ΡουτΡΙυίἱευτε :ιυττοε τειΙΙ-οΠ8 :Ι

τέιέε ‹Ιε σεΙΙο τυοΙΙυε ΜΜΜ: , ΙΙ ερ σε

:μοβ τυτΡἰτυεΙε: δε Ια νΙΙΙευυΙε :ατι ‹Ι0

ΙΙΙ ιπιτυτε Ιε5 Ιιοππιτπω τοΙΙοετο.Ι)Ιεε , δε υυέ

Ι,ἱηἰυι·ε: ἐ εΙυί εΣυ,εΙΙε Ιου ΙΙιΙόΙο, υ°εΙΙ 1188
Ια τυΙΙΙοτε ‹Ιε σεΙυγ (ΙΜ Ια τε9οἰτ , υπειἰε (ΙΙ:

ΘυΙΙΙι £υτ.δΙ εΙΙ-α: ε1υι:Ιι:ε οκιτευτε, άΙ5

Ιε,ίουτ του: Ισ εουττεἱτε , (111Ι5'ο:ΕΕ0τ68ΠΕ

εΙ”είπιοιτυοΙτ δέ Ιτκ:Ιτετ ἐι ΡΜέ 8ε εοιπτυΙ-.

ΗτειτιουΙεεΙυ8εε ρου: εευκΙεΙ., α1υί ουτ:

ΓουΙΙΙ·:ττ· 8: €τκΙυτέ υιιεΙε1ικ ωκέε, επεσε'
ςυοΙ°ς›υ ευΙΙ ΡΙυε εΙε :Μου άΙ:ιυοΙτ Ιυ

ΙΙιοΙΙ: εοωΡυίΠοια :Ισ εσυ:: εμ! οιπ ἔιἱ‹Β:

δέ εουυτιΙε ΙΈκκ:έε, ΙεΙΙ:1υι:Ιε όευτοΙευτε

Κα: ειιικικ2 οτι Ιυεειτπευτ , τουτευυίΙ ι1ικ `

Ιω τικιΙαεΙεε ευ ΜΙΙΙ:εΙυ ΡευΙευτε εισαι

Γιτειιτε:ιιου με εοΙει·ο;π 117 ι:ουι·κουεε:,

πιειἰε διυοι·αιΒΙοε δε :ιττεΙυδΙε ‹Ιε τυΙΙΙττΙ

οστά: 8: ‹Ιε ΡΜέ , ὲΕυόε Ιου: τι:

τι·επεΙιε: Ια ι1κιΙΜΙί8 εΙ‹: ΙΙΙ Βιι1τε Ρετ Ισ

ΙυΡΡΙίσε. Ετ επι σεΙΙο: Γοπε Ια Ρώπα:

Φ: εευκ :Ιω συττοΡεουυευτ ά:: εΙεΙΙΙ:ι18

σ.Ιτε,ΈτοΙι:ΙουτΙΙο-ϊυ ε”ΙΙε νουΙοὶςιπ

-αΡΡοττετ ω:: Ιιοτυι ε εΙυεΙυυο ΡτοΒτ,'

ά Ιου: ΙοτυΙτ, ΙΙ ναυάτοΙτ ιπὶευκ @ΜΒ

Κ ω;
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Ι 9 › οο·ιτεοτ.οτι οι υττττο·ε._

Ιοε ειοοιιΙΞιΙΙοιιτ οπο οΙο Ιοε εΙοίοιπΙτο. Ετ ΙΙΙ
Ι ή οοε ιτιοίοΙιιιιιιε ιιιοΐτιιοεΕιοπποιοιιτ οοιιιττιο

οι ττιιποτε οιιοΙοπο τοιιτο,νοΙτ Ια νοττπ οπο

4 Πε στι: εο·αιιι:Ιοτιπέο ,,4 8ο οο8-ιιοΙΙΙιτο ο1πο

ι Ρ:ιτΙο τιιογοτι ιΙῖι ΗιΡΡΙΙοο 8ο οΙο Ιει Ροιιιο,.

Πε ΡοπίΙοτιτ οΙιείΙοτ ιΙ,οιιιτ τοπτ ντα, 8ο

τοπιο τπι·ΡιτιιιΙο,Ροπτ ιΙοποτιιτ Ισοτιε8αιο

οποτιτ Μοτο , Πε πι: ι=οοπτοι·οιοτιτ Ροιτιο·

εοΙε ΐιιΡΡΙΞεο τη Ροἱιιο,ὁοτοἰοττοι=οἱέτΓοὶ

ι:Ιο 8οΙο Ιοοοπτε οποιοι οιιι Ιοε νοιιτΙτοιέο

εΙοίοιιιτΙτο,ΙοιΙΙΙιτιε ΕιττοΙοπτε ιιοι:ιιΙΙιτοπτε,;

δε ε°πΒιιιιτΙοιιιιειιε ὲ Ια πιοτοχ ιΙοε ιιι8οε..

ΕτειιιιΠ οιιττο ΙοείξιΒοε οιι πο ττοπποτοιτ·

ἱπιιιειὶε οοοείἱό τΙο Ιιειιιιο. απ οιιιι ΡοπττοΙτ.

Ιιει)ιτ Ιοε Ιποιιε_,ΙΙοο π'οΙΙ·οιτ οιιοΙοπο Ιιοτιι

πιο οΙπ τσιπ Ιιοτε ά”οιιτοιιόοιιιοτιο:8ε ΙΙιι'χ

ηιοιιιοοΙο ιοί-οτι οΙο πο” Ιοε τιιοωιοπε.ι

Ροιιτοο οπο οοττιτπο Ι:ιΙαι1Βιιοιιτ οίτ πιει

ΙἔιεΙΙο άπ οοτΡε,ειπΙΙΙ Ιο νΙοο 8ο Ια ιιιοίοΙιειτι·

ατο Ι'οίΙ: τΙο Ι°ιιιιιο. 86 οοιιιιιιο τιοπε πο το·

Ριιτόεμε απο: ιιπΙ·ίοπτ ττιιιΙεοΙοε οτι τω.

€οι·Ρε άι8τιοε ‹Ι°οΙΙτο πειτε , πιω ΡΙπίϊοΙΙέ

οιιοΙ¦οτι επι Ριπε δε οοιιιΡιιίΠοιι ιΙΪοιιιτ: Α

ΡΜ ?στα τιιιΓοι·έω οπε ιιοπε οΠτο ού·

τιιοπι εἰ Ρὶτἱἐ,ἑ Γε τοῖτ οΙο £οι1ΧΙἔ , @ΠΙ

ίοιιτ Ρετ Ιο νΙοο ιιθΙΙΒοι δ: τοπ1°ιτιοΙιτο2_

οτι Ι”ο.ττιο, τιιιιοΙΙ.Ια ΕΙιιε οτποΙΙο δ: εΙειιἔοτ
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' Ε' 7ιιε[·τ£ :Με έ: έε·έα2.τ!τ

' Ξερω" »έκ-β ωοω·έω ] . - ` -

 

:ΜΜΜ α! Α τικ:: ε Με. :η

ι·οιιβ ιτπψιάίο,8επου με Ιεε τ:ειιο.ἱΙΙει:η

1ε::ΡουτΓυΙυτο.

|

ΡοεΜΕιΗπ

Ρυ147]Ιιο) σίε δωερ·ορ·εϋ ΜΜΜ,

0 ωά·πιθίε: Μπωιέπε - . ῳ

Ηα]ἰεζΊ|οπσ Ύοβ,·ε 2ι·ΜΜ:? '

.Π]κ »πω Ύοι46 κφρεπε.Ξ!ίε Ί|οι44 Ύἱινιώνι/ἑιβτ:

@π ία»·:·ψετ ία Ράιφτλ

ΜΜΜ-β: :|:ειωωσ κέΠεζ

@ια με Ζε: 2)ρκε, Ζω ω”,

Σε: .Μ ἰἰετ:,Ο· [αν .9εφεπ:, -

Γτπιωιἔευ2 σί,οπέ2: εφ οὐ· έεκπ,

Ξωσ ωέ/`ωε αὐτε;ζε·πτ ίσια: ἱοτιτ›°.

Η:914:/ἐι·ίἱπιιέ/ἰεᾶκεπ£ ' , ` "'

8,αΐωειΧ«Μ;·ο)σάκέτ, -

,..._,,

Ζ.,Ίσπ ί,αιω·ε·· ετχισίίεωεω? ~ · έ”

Ε#-:ῳ‹›ιιτἐιιῳἰ,· ε/ἴέ . ` .

Β,ι7Ϊϊἐ2ξἔε σοπα'πίοκ9 : « - |
.ζοσΕσ,6β.Μ4ΧΡ8 :πάφου α μ _ γ

 

_ Ραιτρέπακέσ σ:·ιωκτό

· Μαιο· σ. πι ω Ζε Μπίσίν,

χωεςφΐώψ;.ἐΙ!Γ$ἔ!$θΓιἰσᾶ1$; - .7

Κε·

_ κ

 



  

.'.·»Ξ ”_”__'~

εοΝέζο1.Ατ. άσε τ>Η11.οε.

ΪΖ Ιερικ2 @σπα Ισ: ἔσω, #

Ε: (Ια ΜΙΤ/Εβα:π 6ἰ024!ρ20°.

8οΜ. υει.Α ν. Μιο·.τεΪ

Ροτει: εμε Βοϋσε (ο ΡΙ:ΙΒιιοΙ: ιι'αΒιιο:ο,

ε1ι1εΙεε Μακ οίεΙΜ:οΙεπτ ει:: τηειιιυο.Ιε , δ: Ιω

_ .ττιειι12ειακΙσοι1ε:σεςιιΞΙυ7 ίειΙΙ-οΙτ ειιιΙΙΙ :κοπο

εμε εεε νέα:Ιίδιιιο:Ιοε Ρτοεεάο1ειι: ποπ ‹Ιε Ιοκ

ότο: ό: Ισ. Ρι·6ι1Ιόσιτ:ο :Ια Ι)ΙσιμωειΙ5ΡπτΙπαιετά

8:ίοι·ιυΙτεκπαιτ:σεΙΙ Ρουηι1ογΙει ΡΙΙΙΙοΓοΡΙπΙο

4°Ια:Ιι1ίεΙ::7 Ιεε εειιιίε:ε ὸ°νικ τοΙΙο μοεαΙιπε, 8:

επί-αεκ ε1ιιοΙει εταιικο Γιι[όΙτε Ρτοι1Ιεπτ :Ινπε

ΪΒΙΙο:ειΙ1£ε εΙε:ε ι:αι;ίεε α.ΙεΙει ἀΙῷοΙἰτ1ο:ι ιΙΙι1Ι:

πο.
Ι Λ (ζ

Ρ κ ο Ω ν.

Ε εο€ποΙε Ι:Ιε:11 ; εΙ5·Με εΙοιΡε, α::

εΙιοίσε ε1ικ:ΙΙε ίεΙΙ.::Ιτέ: οκα π1Ιΐει·«: είΕ4οτ=

(Ιοτ1ρέε δ: ε&ειΒΙίε απ:: πκτίτσε άεε `Ι368

δε άσε ΜεΙΙεΙ1:ιηε:ιππώΙεαη”ειΡΡ·::9ό» Ιοἱὅ

Πόσο @Με Ϊοττιιιπ: νιιΙἔειἱτε ΙΙ· 7 ε» ΑΕΠΙ

Μου ε1ιι ιαπεΙ, εοπιπκ: 6η Ι:1:η. @π Ια: ΒΙ

Βε ω: νοικΙπι μι; ΡΙιΙΙΙ:οΙΙ είΈτε Μπιτ):

Ρειιιιτε δ: εειΙοιηἡΙἐ,εΙι:ε-ΦΙἔεΙΙΒτ 8ςιτιικ

ΖΠΙΗΠιιο Ρειτ Ιω τἰτΙπωΙΙἔε, τφετέΡουτ

Με ΙποπιαςιιΕε, εΒΙωρΕΡόμ;[6η·ωψοι·ΙΞέ



 

_θοσε

τ.1ντιτε εωΑ·τ1ιτε ειτε.δε ουΙΙΙ:τοοο,δε ΙΙουτἱτ ουττοΙοε Παω , δε

άοτυουτοττουΙΙουτε ου (ο. οπο. Ρουτοο

υυ:εἱττΙΙ Ιοε Ιο.Βοε Ρουυουτ τοΙοιικ ,. δε :κι

8τοεΙ'ντι οΙτειουο τοτε Ιουτ εΙουοΙτ δε οΙΙΙ

.εο,ά”οιυτότ ουο Ια τοΙΙοίτέ δε :ουκ ο1υΙ Βου

υετοουτ,οίΙ εΙ'νττο οοττ:τΙοο Βιοου , ΙοτυΓο

οτι ατα ἐτ ουΙ ΙΙε οόττωτκΙοτιτ , δε του Ιουτ

ΐουτίουΙστιοΙε : νου ουσ ΡτΙοοΙΡειΙοτττοτττ

Ιο5 ρτΙΓουε,Ιοε Ιουτ,δε Ιοε ΡοΙικε τΙο ΙειΙογ

οΙΙ:ο.ΒΙΙοε ρουτ Ιοε ι11οΙΙ:Ι18τ15,(0Ωτ ΡΙυΡτοΙΙ:

τΙουοεΞτ στο:: Η Ρουτ ουί οΙ·Ιοε στι:: οΙΙ:έ

ίιτυοτιτέοο,ου”ουκ Ισοττε. Ρουτουογ σ:Ιοττε:

οοε οΙτοΓοε Γε τ:ΙταιπΒοοτ-οΙΙοε , δε ΙΙ: τουτ

τιοτττ ετΙοίΙ τουτ :το τοΙοοιιτε τ. Ιο ττουυο ο

ΙΙτειι18οεΙυοΙοε ΡοΙιτοε ουΙ Γοοτ οΙΙ:ειΙ»ΙΙοε

ουτ Ιοε ΙΠΩΓ€Ι12Π5,0ΡΡτΙιϊτ€Ι1ϊ δε αΙΙΙΙΒέτ

ΓοεΙποτ15 , δεουο 1ο Ιογοτ τΙου αυτ; νοτ

τυουκΡουτ Ιουτ Βοτιτί:, ίοΙτ τ:τυγ (Με

τττοίοΙ1:τοε:δενουτΙτοτε Εοττ ΙοειιτοΙττΙο

νουε Ιοε @ἔσω τΙΙντι του: ίτυυίΙ:ο του:

Ιειοεοδε οοτιίυίΙοττ. Ωω· ΙΙ Ιο·ετογοΙε

δυο τουτοε εΙτοΐοε τυΩτιτ το8Ιοε «δε-Βου

ιιοτττοοε ίοττυΙτεοτοτπ 8οΞτ1°οεΙυουτυτο,το·

τω] οΙΙοτυτοτοΙε τ:τιοΙττε:· δε εε ουί ετο

τ:τοΙΙΙ α:ΙΙ: οίΙουοοιοουτ Μου, δ: ουὶ Ιἐιἰτ

εϊο,υο.τττετ ἔο ττίοΙΙττετιιοΙΙΙοτ,εΙοίΙΙ)ΙουουΙ

που δε εουυοτυο του: , (Ιω οΙΤο:[ου11ά

.Κ ν!

  

114



Δ? @Με οι ΑΤ: τ” οπτι- ο έ·

οπο” εΙιι ΙιΙοτι πιο: Ιιοιιε ,. δ: οΙπ τιιοΙ επτα

πιοίοΙιειιιειδεοιιοΙοποίοΙεοιποοιιττειτο τΙπ- _ Ι'

ιπ:ιΙ :πιο Ιιοτιε,δε επιτ ττιιιππειιε ι;Ιιι οπο. Η 'Μ

' οτι ποΕοιιοτοπάτο ϊοΙΪ0Π ιΙο οοΙτιιοπ”γ ει--ΙΙ '· Ι

. οπὶοιιιΡοίοΙιο οπο Ι”οτι τιο τοΡπτο τοιιτοε

οΙιοΙοε οΙττο οοιιοΙπττοε,τοοιοε 8: Βοιιιιοτ-

ποοεμεοι Εοττιιιιο2- Ιο πο ττοπιιο μια· ο

οΙΙ:τειπ8_ο,άιόο οΙΙο,ΙΙ Ι°οπ πο τιοιιτ εΙοιιτιοτι

“Ποπ οι: ΙΙοτότο οΙ)ντι ο.οΙιοΙο, οποΙ”οτι Ια

ο οι·ογο τοτιιοτειτο 8είοττιιιτο.8: οι·ιοοτ'οπο

8·οπε Γογοι- ΙΒιιοι·ειτιτ ο Ιει τοπίο «Μπιτ

τοΙΙο ιΙΙΙΡοΠτι6, ρπιε οπο νοπε Γοιιπο:. Μέ

οπ'ντι Βου ξοοιιιιοτιιοιιτ 0τοΙδτιο 8ο Δημ»

ΙΕ Ιο τιτιοιιιΙο,τιο άοιιοοιΡοἰτιτ οπο τοιιτο8

·οιΙιοΙοε πο. ίοιοι·ιτ Ιιιοτι ίο.ιότοε..

  

Ι

ι

Ι

Ροιιιπι- νε Ι ι

Ι |_ ἰἑο?τιἰπε/ἐιιιιΨυἰΜ = 7 '

ο @ο τυο/οπο: “το” έπαρσ!ς.

ΜπιτΜε ιι]Ι6%·πετιι"Μ]7ού$$ .

Ζ,0%άΊιοξβιού·1· ι·οΙΙο, '

› Σε· 2ωωΖω· εοφ άκου”

,Ηποτέ ο»|'εωρωΜ-Γ .

ο ο 1ί/οι·ιε 7%29τί,ο[Μο) ἶ

@πιοἴοπἰπί«Ματα τω;;ξ

οϋΒοοετοιιι~τοοε><

 



Έ ` ιτνπι @Α·τάκτεε·ιωκΝ π;;

ϊ .το Πείαἱπαἰ/δ τωαέ':

@εία Μαι· φαω αειρίαίω . ω

- ό`>οέ/ί147£ΙΠἐ τω!/διιιίαι)ι:

Ρυιιταιι‹μ ίέ:/ειαι:[ίοίίίαζ Δ

Ν)αΡΡατοιίρα2φαω είαιπ·,

. .Ε!7οΜΨιΘ/Ευπ αΙαβιο;ίί:ζ,

6'ί πώ' αιι,είίε α'ι·ιπέα: ποίπ:

,(εεΙὶε οΡὶπὶοιι εΠ: εἱε Γεπείει·ι ὑυΙἔαἱτε> @αδ

Γοωιοπ, !πιππιπ Ρο1ΙΙ:ε ό: εΙ·ιαιωοτομε Μύ

ιειἰι·ι , εοππι·ιε ρου: ίε1ΡΡ€ίΙστ 8: άείΕη8α8επ

Η Ι.ειιιο, σ;19'Η8 Ρειιίοἱεπτ φα: Ιεε ΙΒι·ώεκε κ”

ιιὶΙἴοὶεω: όιι θα!μ: @Με ε!ιαιεωεε,1οτε φίεΙ-·

_1ε 80ΠΡΓώτ , 8: Ροι1πειΠτ ε ώ: Υ1:ΒΜ :οιιίότ·:·

ωσπου: ἐι α:Πο οΡὶοἱοπ:

1)ψΠαα Μα ναυ·ιο.σ, £ωιααιω Ιαίοκ: .) α:

β-°ααβα: ία τοΜυιΜπ ειναι· ·

2πιιίΠ.φοατ"Μαρίαεω·.4

- Μαξ: οκή ααα) είε νού·

.Σα πω· έα να:: αζί:εξ, ¦

Σ'ατίεαβ :,όΜοακοίυ·,

£αΜαρ.τΜα: ασ ἱπ?:· .

Μαε/ἐ:Ρίκα:ίαααί.τ 7Θπο!28';. · Β .

.Ρίέα·Μ/απαίτε ί::έίααοκ.γ - > '

Εαυ· α: :εσ ία ται-β» -

_1:]ΐ :Έκιιέ” Ο· Μακιββεί

1Μί,ααίκεί,ο::ψοπ

,ΙΜ αει Ίσα αίτε/ἔσε£Ιε,.

»ααα =ίεἔἐ€ τ
_._ήΜα

  



-.4...__=σ.μ_-__-'Ο:-·_Ϊ___Α_'

ῷΐ--η-__..____..._ἡ__-_-`_ὶ____...

Ϊ

οοΝεοι·Α.τ. Με 1>Ητ:.ο5.

1 .Ρε Μ.: ΨίιΖπι·#απ7οΙ718.

Ξ _ θα· ΜΙΑ! σε μεκατεωκπ£ ·

Ι

Ι

Ι

Ι

  

· Ι Ι 1/Με:/δ]Ζε Μωβ ιιιφο22ι·,

.Μἄἱ/Ι έ)Μι ε]Ιο:ι:ιεωεπε η?

.Ζε νπέξπἰτε Θ· 22 £ταπ]27οτύ.

ΕΜ:Ιάπονακα> Μ”,

Ι # ·.ΡοΜϊ Ζε ,ία πι· .ΐε:έαΙ:Ιο·. -

δοΜ.οει.αν1. Μιοετε;

Σε ΡΙιἱΙοίοΡΙιὶο :ΜΜΜ 3η Ιω σ:ο.ιιΓεε Ροι1Ε

ΙείςιιεΙΙι:ε Με πω” ιιιιΙεπιπιπ απ; Βοηε,64Ι€5

Μεπε εινα:: ιπσ.ιιιιο.Ιε.8ε πιοπίὶκε μ·εωΙοι·επιεπτ

:τι εμε”, εΙΙΙΙατε Ια Ρ:ουΙι·Ιοηι:ε ιΙΙιιΙτω απο: Ια
άεΙΙ:Ικι,ρετ Ια ι:ΙοΕΜτΙοπι ιΙε ΝΑΘ'. δε: ΙΙειιιτισ.

Ριιἱε εΙΙεἔικ άΙι.κκίεε οΡΙηὶοι1ε τοικΙιωτ Ιε

εΙοίΗΠ , ε1ιι'ΙΙ μεσω: ε:ΙΙ:ε: ΓιιΒΙετ ἐι Ιε1ιΙΙΕ€ μο

ΙΙΙεΙ::Ι106, ποπ ω: εοπττεἱ:: . εοπιππε Ι'εΙΙ:εδΙτ

Ξ ία εειιιίι:. Επι ΓιιΙτε εΙΙα: νΙειπἑι εΙΙΙΙζο11τΙτ ᾶεε

ε:ΙιοΙΙ:ε (1ιιΞίοι·Ιτ ιΙΙΙ-ΡοΓέ€8 μι· Ισ: άεΠΙο:8ε σοπ

ΕΙιιιΙ Πω: εεΙΙοε ΦΠ ίκτηΒΙωτ έ. Ι”1ιπε:ΙΙοέϊ ε·

Πιτ εοοΪιΙΓ‹:ε , Πιο: :ειΙΓοπο2ωεωει·ιτ «πάου

- πάω επ Ια Ρτουἱὸεπεε8ε 8οιέικτηοωεπε ιΙο

ΒΙοι1:8: ε1ικΙ.ι Επιιτε νΙἔτ :Ιι.ι 1:«ετικτε Ιι18:Μετ

αΙω Ιιοπιιτιοε ' εοιπι·εΙτε ἐι :Μη ‹Ιε 1)Ιει1..

(Μπι: Ξι τ:: εμ1ε_φο.εΙι1ι1:ε ἔσω :Ια Με» Μ

(οπ:ΡσΙππ ειΠΙΙΒ:1. απο ιποαΜο 5- εΙΙα επ :Ιτ

τ:ἰΙ›ιισΙπ ακί: 3Ι'ΙΩ6:111ΙΙόϋΙΌΙ:Μ' ΩΙ.-ΡτΙτ “μια
Ι'3ΦωεϊδπόΙΡ·οιιτ:οΙτ επφἰκετ; 8: ἑ Η ίειΙιι&εΒέ

@σ ι1ιι€ΙΊιιεε-ωε·, Ιτίε1ιι:Ιε α” Β:ι·ΙΙτ Ποπ.

ἈιΜΜ-____--Α____ __



τ.τντιι2 @Δου τεεΜιι.ίουΙοιτιοτιτ ου ΠοεΙο ειυοτιιτ , ιτιοιε ουδ οτι Ια

νΙο ΡτοΓοτιτο. Αυ τοοτρτοςιυο, ΙΙ οΓΡτιτἔτιο ιιυοΙ

ττυο-ίοΙεΙοεττιοΙΙ:Ιιειυε , ά'ειυττιτιτ (τυο Μ. ιστο

ηωτιτοιοτ ουιοοΙΙ:Ιιο εΙο οοπιιιιοτττο ι:ΙΙουττοο

ΡΙυεΡοτιιιοΙουι οτιτι·ιοε , ΓοΙου :τυο Ισ. οποιο

εΙο Ι'Ιιοττιττιο οίΙ: οτι-τσιπ οτιοΙιτιο :ι που δε υοΙ.οιιυοίοιε οποιοι ου'ιΙε ειγοτιτ του! ὶι ΓουςΙιτιιτ,

ο Ρουτ Ιοτ τοτιεΙτο ι;Ιειιιτειιιτ ?Με Ιτιοτιου[ειΙ:Ιοε

ι:Ιο112ε1.Εί9.Ι1°ι2]οίΙέ.

-Ριτοοιε νι.

Ι. οΙΙ ευυίΙ , εΙιε-ἱο. πιτιίε Ρυίε ου:: ε:,οίΙ

ΙνοΡττο οΙΙ:ιοο ιΙ'οίοΙειτοιτ δε οΧΡΙΙουοτ

Ιοο ο:ιυΐοε οβΓουτοε , δε οτιοΙτόοε; ἰο νουε
τ:ιτΙοεΙο πιο Ιοε ιΙοοΙειτοτ , δε εΙοΙΙυοΙοΡΡοι:

πιο ρου οΙο σο ωττωο 21υΙ πιο τΙοτιτ οι:

8τετιεΙ ττουΙ:Ιο δε οσο υίἱοιιτ Ι.οτε ΙΕ

Ιοιιβε-τΙοτιτ ντι ρου , οΙΙο πιο ι.Ιτότο νου8

Με (=ΠωηιιοΖ εΙ°ντιο τΙοε ΡΙυε 8τσ.τιεΙοε

·ς1ιστο$οιοοΙ'οιιΡυιίΙο ΙτιπιΒιιιοτ, δε εΙο

Ι:τουοΙΙο οιιτΙοροι1τ τΙουτιοτ τειιιτ οι: :ο

.Γό1Πο-οιτουϊΙΓυΠ·Ιίο. ΙΤειυι:ειτιτ ουτε οοΙτο

·ττιο.τΙοτο οίΙ τοΙΙο,τιυ°ν·τι άουΙ3το τοττοεΙιο
δε τοτοΙυ,ΙΙ οτι.ΙτιοιίΙ:ντιο ΙιιΙΙιιΙτό· :Γειτ

:ττοε ο οοιιιιπο :Με τοέτοο εΙο ΙΉγεΙτο ,Ι8.Ι1°ιοΙ30ΠΙΠΈΙ1 αυτου Ι:ι 6ο ,ΙΙ οτι πιο

Ιω: τοΡου-ΙΪοἰι5 δε τοίοττοἱτ ειτε:: Ιο Ιου

'ΜΙ σΙ*νο;υτουεΙοιιιουτοΙοτιέιΙτι τ, που
"ε ε.. ._. __εο..η.ε.ο.__ν
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ή·--ή

Ι

" ι

- οοιτεστ:Ατ ι: τι το: τ; ο δω ή

Ρετ οπο:: Ιο του οΙοιτιοτιτειιτο , οοτιιιιιο ω·

ΗοτοπΙο τιπ δοτοοιιτ ΗντΙτο. Οιιτ οτι Ι(ΙθΙο

Ιο οτι ιι τιοοοιιΙτιιιτιο ἔν οΙιοτοΙιοτ τΙο Ια.

ΙΙιτιΡΙτοιτἐ,‹Ιο Ισ. ΡτοιιττΙοτιοο , τΙο“απο

Δ ιΙιι οΙοΙΙΙιι ,τΙοε ΙοικΙΔἰτιε δ( ἴτιοΡἰτιοι οι

ιιοτιοιτιοιιε όοΙ:ιοοοιιοιΙΙιιτιοο , οι: οτι:

άοΙΙ:ιιιειτιοτι τΙΙιιιιιο, 8ο οΙο πι. ΙΙΙιοττο οι

ίτιιιιοΙιιίο τΙο Ιει νοΙοιιτο : δ: νοιιε Ιοτιποτ

_ το” οοιιιοἰοτι τοΙΙοεοΙ·ιοΙοε Ιοιιτ ὸ°ἰτιι

οττειτιοο , δ: τΙΙΗιοΙΙοε.Μειε Ροπτοο οπο

Ιοε νοτιε £ειΙτο €ΟΒιιοΙΙΙ:το , οΙτ νιιο Ρετ

|τΙο τΙοε τοιι·ιοτΙοε,8ο οΙοΙει ττιοιΙοοΙιιο ιΙοιιτ ο

νοιιε :ιποι Ι:οΓοιτι ,. ιο ττι'οΙΙοτοοτο.ν τΙο

νοπε οπόοπτιοτοποΙοποετοιΙοπε,οτιοο

το οπο τιοιιε Ιονοτιε οοιιττειττιότε οτι ντι

οιειι οτΙτ οΙΡειτοτΙο τομ. ΟοίΙ νοιιε οτα·

πο: οιιοΙοπο ΡΙειΙιτ-ο11ΙοοοιιΙοοιιτ ιΙοιι-·

ν-οτε τιιοΐπτοι,ΙΙ Ελιοτ οπο Ροιιτ ντι τοιιιρο·

πιο” νοιιειστΙιιτοι @ο οοΙΙο νοΙιιΕιτό,οο!ιοο

εΙΐιτ ο το ν09τηοτττενΡοτ-οτςΙτοομοΙοιιοῷι

ο ' ε:ιι.ίΐοιιε. ΠοτπττιοΙΙ·νοπε ΡΙιιιτ:ι , άΙεέι-ο. -

Ι ' _Ιἔ0τ8 ο οοτιιττιο ΠοΙΙο οπίτ νοιιΙπ οπο?
Ι απο ΙοεοΙιοΙοε οι: _Ιιιε Ιοιτιο , οοττιπιοιιο;

5 ἑἙΙΙΙΪΘΗΓΙτ οτττοἔο Γοττο;Ι.:ι οοποτρτιοτι
Ι Ι κὲε τουΙ(:*Βοἴοε,_ΙοιΒτο8τοε τΙοο1°88ϊ0ϊΒ8

. Μυδβω5 : 62 Βου: στο οπέ οι ττ10ΠικΠΨΒΕ

δι (ΙΗώΡ-ο Ιοττοιοιιο ο:Μ;ε··Ρτεο€Ιζ ΙΧ

  



] οΙὶ Ρτομο ‹Ι‹: ΒιΙτα 6: α: πιο

ι1·νκι_ %ΥΑΤΚΙΕ8ΜΒ. 11_

ήτο θε αιυίεε, Ιου στόκ , δ: Πι Εστω.:

ΙΙΙ: Ια ΠαΙ>ΙΙΙτέ εΙε Ι°Ιιπ:ΙΙεόἙ εΙΙι1Ι11, Ιε:1ικΙέ

Μη· ευ Ιει·ίο:ε:ο εΙο ία ΙΙιτιΡΙΙΙ:Ιτέ οι·εΙοιπισ

δΕάΙΙΙ:0[8 εΙΙιιει·&ωεπτ ιΙο :έπεσε άπο

Γε:ε , δ: επ :ΙΙικι:Γεε ωωΙστοε :ΜΒΜ να·

πιογειι ὰ εΙπευιπεΡοιιι· Με:: α: ε]ιιΙ ΜΥ·

γέ, Η Πω”
εοηθάει·οοε Ια μικτό δ: ΙΙππΡΙίεΙτέ ώ:

Ι°ὶιπεΙΙἰἔοηε: άΙιΙίτιε , :Η ηοπποέ Ρεο

11Ιάοπεο: πἱεΙε @Παπά ΙΙ εΙὶ τεθει·έ απ::

εΙιοΙ-ε5ηιι'ΙΙ Βι.ίτ·ωουιιοΙτ 8: ηιι)ιΙ σΙΙΙρο

ΙΙ: ;Ιοε απόσα Ι°οιπ ποιτιπ:έ: Ι)εΙΗΠ. Ε:

αφτί νοικΙΜ .Μαη εϋηΙΙόει·ει· επι Ιου ερ

Ρείτ Ια Ιδπ:ι: όσ.τΙ,ϋπ δε :Ισ Ι°πιΙτιτ ;· ΙΙ Βιγ

θετα Ισ.εΙΙ: εΙ”ει: £ο811οΙΙΙ:τε Ια άΙΙΤετεπεσ.

. δω· Ια ΡτουΙάουσε Μ: να: οτεΙοιπιειοατ,.

86 ςιιαΙΙσοτοτι:ε νι: επεΙΙ: :Ισ πωπω ΗΜ

άφΙτ ΜΙι1811Ι1°,9ιιΙ :ΙΙ επι Ι'εῇ:τΙτ 6: Ιωά

ΙσόΙ: :Ισ Ι)Ιειι , ττιειΙΙΙ:τέ , δε ΙΕΙΒτκ:ι1τ εΙα·

:οικω εΙ1οΐω. ΕτΙε άεΙΙ:Ιι·ι αΙϊ νικ σΙΙΙ:

οδτΙοτττόΙυΙη&ε θ: ειττεοΙτέο ω:: άπο

ἔε ιιιιωΒΙσε ,ΡετΙο ιτιογοπ ‹Ιε Ιεισ.1ιιεΙΙο:·

Ια ΡτουΙάεπω Φωτ :οικω ι:Ηοίω εττω

αΙιόεε ὁ. Ιου: στόκ. (Σετ Ια ΡτουΙι·Ιαπω:

εοιηΡτουτΙ δ: οι11Ιπ:2ΙΙ:ο τοιω;; τΙ:οΠ:ε,.

ΕΜΠ Ίι1,ι:ΙΙΦε ΓοΙειιτΙπ ΙἰιιΙεε 8σό1Ιΐοςειι

τω. Μειί8 Ισ άεΙΙ;Ι1ΜΙΙΙΕοΙΙ: δ: οττ10Μα

7.



~

πΙοοι1εοιΑ.τ. οι _υι-ιτιοα.

τουτο: αΙιοί-αε ΙΙ:Ιου Ιαιιτ ταυΙΡ5,Ιαιι: Που

δ: Ιαιιτίοτιιια : οι: Ιοττα ουκ: ααΙΙα :Ευα

ταυαα εΙα Ι,οπΙτα ‹Ιυ του , ταϋυΙα 8: τυΙΓα

κΙαιιιιιιτ ΙΙΙυταΙΙα& εΙΙιιΙυ , αίΙ ΡτουΙεΙαυαα.

Ε: εαΙΙα νιιΙτα οΙΙιιΙΙαα 8ιίαοοιιαα ατι κέικ,

αΙΙ: ιιουιέ:α ιΙεΙΙίυ. Ετ ΙιΙαιι αμα εεε «Ισα `

αΙιοΓαε ίοΙαυι «ΙΙιιακΙαε, αΙΙαε εΙαΡαυεΙαυτ Ι

Ι· 1°ιαυυΕιυοΙυ8 Ι°νυα ό:: Ι'ειυττα : οι: Γοτ

εΙτα όιι εΙαΙΙΙυ Ρτοαα‹Ια ‹Ια Ια ΙΙττιΡΙΙαΙτέ
ιΙα ΙειΡτοιιΙεΙαυαα. Του: .ΙΜ αμα ΙΙο.ττΙ

ο 2:ιυ ειγ:ιιιτ αοτυΡτΙυ5 αυ Ιου αυταυεΙα

ιυαυτ Ια υιοε!αΙΙα ὰ Ια ίουυο :Ια Ιει αΙιο

Ια οιιΙΙΙ αυεαυτΙ ΙΙΙΙι·α,αουιυιαιιαα Ιου οπ

ιιι·εΒα , ό: οουόιιίτ ειιαα Ια που” ευκο

υα ΡειττΙα ΙΙνυα αφτα ?αυτια ίαΙου·ίου

χ οικΙτα, αουιυια ΙΙ·:ιιιοΙτ ιιιιΡο.τ3ιιιευτ Ποι

ΡΙατυαυτ ΡτοΙαττα ευ Ιου αυταιιάατυαυτ,

δε ατι ου ίαιιΙτυουιαυτ εΙα ταυιΡε. ΑΙυΙΙ

ΒΙαιι ορο.: νο ΓαιιΙ υιογαιι αΡοιΙιΙΙ· ιου
ταε αΙιοίΙαε ι:Ιαε Ια αοτυυιαυεατυαυτ, δ: Ιαε

σ. εΙΙΙοοίααε μι: Πι Ρι·οιιΙεΙαυαα, αυαα σα

αΙι:ιαιιυα εΙαυτοΙιί.ιΙτα: δε Ια εΙαΙΙΙιι ?Με

8: :ιααοι·ιιΡΙΙτ εεε ιιιαΓυιαε αΙιοΠ:ε οιια Ια

ΡτοιιΙαΙαιιααιι εΙιΙΡοΐααε ου όΙιιατῶε Πει:

ταε δε τατιιΡ5 άιι τοι.ιτ εΙΙΙΙαταιι5. Ο: ΙοΙτ

οιιαΙα.‹ΙαΙΗυ ε”αιιααιιτα ΡειτοιιαΙοιιαε αδ

ουτε ειιιΙ-Ωτιιαυτἑ Ια εΙΙΙ.ιίυα ΡτοιιΙεΙαυ

 

 



ετνι” ΦτΑ·τιιτιτειιττ.ο

εο :ου [κιτ Ποιο ότι ττιοτιτΙο , οοιιιττιο
οτιτ Με :ουτε οΙο ΙΙοίοΙ1οΙο εΙο ΡΙετοιι: ου

Ρετ ΙΙοΡοτετΙοτι τΙο Ιει. ιτειτυτο , ε1υἰ οΙΙ :ό

Ι πιο εοΙΙο οιυΙ πιο: οιι οκοουτΙου Ια νοΙοτ1

το ‹Ιο Ι)Ιου:ου Ρετ Ιοε ιιιουυοτυοτιε ι:οΙο

ΙΙ:οε ιΙοε ΑΙΙτοε , ου Ρετ: Ιω νοττυ εΙοε Αυ

Βοε, ου εΙο Η. ντιτΙειΙ:Ιο ΙτιτΙιιΙΙτιο οΙοε άο

ττιοτιε , ου τΙ'ειιουιιοε τΙο οοε ι:Ι1οίΕ·ε , ου

τΙο τουτοε ουΙ-οιιιΙ:Ιο : ΙΙ οΙΙ: οοττειὶυ δε

1112τιΙΕοΙΙο ουο Ιει τ:τουΙδέοο οΙΙ ντιο ίοτ

πιο ΙΙτιιΡΙοδε ΙιτιιτιοοιΙο εΙοε εΙιοΐοε οιιι
ΙΙο τΙοιυοτιτ των-τ. Ετ Ιο δοτου ντι οτιΙτο

τοτυοοτοΙ,δε νικ ΙΙειΙΙου ιτιυτιοΙο εΙο εεε

πιοίιιιοε οΙιοΐοε Ι:Ι,δε ουο Ι:ιεΙιυιτιο Πιπι

ΡΙΙοττο ο εΙΙΙΙτοΙοοε Ρουτ οίττο Ευέτοο,

Βου νΙοτιτ ουο τουτοε οΙιοίοο ουΙ ΐουτ

› Ιυτοττοτ ου εΙοίΙ:ιτι , ΐοτιτ τιυίΙΙ ΓυΙοττοε εὶ Η.

ΡτουΙτΙοιιοο, ἑτ Ι:τουοΙΙο Ιο εΙοΙΙΙτι ιυοβτιοε

οΙΙ: Γουο<ιτιιε : δε :τυουυοε τΙοε εΙιο(οο

οιυΙ (οιιτ Ιου: Ια ΡτουΙεΙο11εο ΙΙιτττιου

τοτιτδενοἱυουοτιτΙ°οτάτο εΙυ εΙοίτιτι. Ετ

Γουτ οοΙΙοεΙὲ, ουτίουτ ΡΙυε ΡτοεΙιοε τΙο

Ια Ι)ΙυΙττΙτο, τοτττιοττιοτιτ οΙΙ:τΙ:ΙΙοε , ουΙ
(υτΡειΙΙΙοιιτ ΙΙοτεΙτο ίαττιΙ εΙοε εΙιοΙοε τουσ.

Ι›Ιοε τ οοιτιιιιο εΙο ΡΙυίΙουτε ε:οτοΙοε ε1ιιΙ Γ::

τουττιοτιτ εἴ. Ι°οτιτουτ οΙ'ντι ττιοΠ·τιο οοτιττο,

εοΙυν τ1υΙ οΙΙ: Ιο ό.οττιΙοτ ου σΙοεΙυιιε εΙο
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Ι

' οοπεομι τ. οι Με”. οε·:

τοπε Ιοε οπττοε , οΙτ Ιο ΡΙιτε ΡτοοΙιο ότι

Ροιτιότ,οπτοπτ όποποΙ.ιΙτοιιτιιο. Ετ οο

οοτοΙοΙ:ὶ. οΙτ επιτ :ιπττοε οπτ Ιοτιτ Ι·ιοτε οΙο

πο, οοτιιιτιο ντι οοττιπτι οοτιττο, ιιπτοπι:·

τΙποποΙΙΙε τοπτιιοιιτ : δ: οοΙπν οπἰ οΙτ Ιοε

τΙοττιιοτ επι οΙοποτε,οπι ω Ιο μπε ΖοτειιιοΙτ
οπτπἰτ ο οΙ”ιιπτοτιτ οπ'ΙΙ οΙΙ: είΙοιοτιο τΙο οο ΙΙ

Εοττιότ ιτιοΙιπιίΙΙιΙο , ο,οίτ ιὶ τΙιτο τΙο ίοπ·

οοιιττο , τΙ°:ιιιτιιτιτ [οτι τοπτ οΙΙ-τΙ ΡΙπε

οτειτιοΙ. ΕτΙτιπ1οππο οποία: ἴο Ιοπιτ δ: ν

1ιΙτ :Ι οο Π1ΙΙΙοι1] οιιι οΙτ Ιο οοτιττο , ΙΙ οΙΙ.τ

1ιοοοΙΙΙιιτο οιι'οΙΙο ε'νιιἱο Ιι Ισ. ΙΙιιιιιΙΙεΙιο

‹Ιπ οοτοΙο ΡτοοΙιτπιι , πιω Ιο οιΙτιτοτ τω.

ΙΗΠ1το8ο. 8οττιΒΙιιΙ:Ιοτιιοιιτ α: οιιι οΙΙ: [ω.

οΙΙοιοιιο 8: @Με τΙπ Ετοπιιοτ ΙπτοΙΙοδο.

οΙΙ: £ΙειΙΙειιιτειΒο Πο 8ο οιτιοτιι·Πέ τΙτιιιε πιο

ΙΙοιιε ότι τΙοίτιιι. Ετ τΙ'τιιιταπτ ΡΙπε οΙΙ Ισ

πο* ΙΙΙ3το δε ττοιιοΙιο οΙπόοΙΙ:ιπ ο οπ·°οΙι

Η! οίτ ΡτοοΙιο δ: .νοΙΙΙτιο ότι ίοπποτει.Ιτο

οοιι::το τΙο τοιιτοε οΙιοΙοε·: 8ο π οΙΙο νοτιοΙτ

τι ε :ιΡΡπνοτ ἐτ Ια τοπικά οΙπ Ιοπι.ιοτιιΙτι

ΙτιτοΙΙοδτ,νοιιτιπτ :Ιι απο: πιο ττιοπιιοιιιοτ,

ΦΙΙο οιιττοΡεΠοτοιτ ειιιΙΙΙ π. τιοοοΠιτο τω· '

αΙοίτιιι. Ετ οοττιπιο Ιει τιιτιοοΙτιατίοτι «τπτ ἱ

Ιξ'ΙτιτοΙΙοότ, οο οπἰ οΙΙ: οτιοοτιοΙτέ ὰ α: οπτ

@βιο ΙΦ Νττιρε τι Ι”οτοτιιΙτο', δ: Ιο οοτοΙοτὶ

έπι- φωτο @οι Ιΐοτάτο πιποΙ:Ιο οι

 



 

ων” @Δια τ ΜΜΕ: π,

ιΙεΙΙιιι :Ι Ισ. ΙΙιτιΡΙιι:ιτέ ΙΙ:ιΙ:Ιε σε Ια. [πω

ιΙέεσ. (ΙΜ: στοΙιε Με ιιισιιιισΙτ Ιεε (Μιά

σε Ιεε ΑΙΙιεε,σεοστάε, δ: ι·ειτιΡετε Ιεε Ε

Ι001€ι15 › 8: Ιεε α:ΐείσκωε μι: πιιιιατισιιε

ιιΙτετικιτιιιοε. Ετ σεισεΙιτισ στάτε τοσου

ιιεΙΙε τσιιτσε Ιεε εΙισΙΙ:ε συισοιΙΙΕστ, δ:

φ1ιιτιειιέεστ μι: &πιΙ›Ι:ιΙ›Ιε ρτσ8τέε άι:

Ρέιττ, 8ε ‹:Ιε ΙΙ:τησιι-ι:σ. (:<:ΙΙ στόκ εσπ

.τι:ειΙιιτ αιιΙΙΙ δ: :ιττειοΙιε Μισο ΙΙέε ὅ: τιιτιι‹:Ισ

ΙικΙΙΙΙσΙυΒΙσε Ιω εόΙἰοιιε δε Ισπιιτιοε τΙε:

Ιισιιιιιιι:ε. Ι..ι:ίσιιεΙΙοε εΙισ Ιεε εΙ”:ιιι:.ιιι:

σιιΈΙΙΙ:ε ΡτσεειΙέτ άσε ΡΙΙιισίμ:ε κά: Ιει (ΙΙή

Μισο Ρτσιιι:Ιστια,συ.Ι εΙΙ: Ιτιπι·ισΙιιΙε,ΙΙ σε

έστω ι:1ιι,:ΙΙσε εΙσπιειιτέτ ιιιιΙΙἱ ίσιωσε ό:

Επι: Γε τιισιιυσΙτ.Ε:Ριιτ :ιΙηΠισιικε εΙιο

Ιἔε Ισιπ Ι›ιε 80ιιι1εισά:8, ΙΙ Ια ΠιιιρΙίεΙπό

σαι εΙσισειιτο ΙΙστιπισ αι Ι°ΙιιτεΙΙ:ᾶ άΙιιΙιι

Ρτσ:Ιιιιτ, δ: πιο: Ιιστε Ι-'στεΙισ :Ιεε εειιΙὶε

Ψειιιι:ειΙεΙοε. Ετίἱ £α:ΙΙΞ σ:‹:Ιεο τσίτοιιε δ:

ιτόι:::αίτιτ ε: ΙΙ;πι ιιιιτσιιιι.ΒΙε Μεσα, ιησίζ

Με Ιε5 οΙΙτε πτυ·ειΙ>Ισε, σιιΙ 2.Η.Π'ΒΙΏΟ.Σ1ζ

στιεισΙσπι: τειιιοτἐἱτειτιεω δ( ὰ Ι°ειιειιτιμ

τ:: : σιιἱ- εΙΙ: (ΜΜΕ' -σιι”ειιι:στ σαι: φοτο;

ι:Ιισίω νσιιε ΙειιιΙ:Ιιπιτ εσιιΙΙιΙΙ:ε σε Π1ΒΓή

“σε , Ρσιιτ σε :μια νσιιε πιο Ρσιιιισ2.2·»εια σ

Μπι :στιιΡιτσσάτο ατΙΙ: οπότε :Έ0Ι1Ε88 οἱ:

εμε: ίση: μι· [ση ιτιο)ΦΙΙ τοΙΙι:ιτιι:ιιι |

  



η. ο _ ή

Ι · :Ι - Χ _ ` . Ι

ΙΙ, τ:ΟΝ801.ΑΤ.ΒΕ τυπου ΙΙ Ροίααε, ου'αΙΙαε_ταυτΙαυτ ἐι ΙιΙαυ. Ροιιττ:α

9ι1ατΙαυυαίαΙ:αΙΕΙειυαΙ5 Ροτυ· υιειΙ , Ια

τΙΙε αυαοτ Ρε.τΙαε υιαίαΙιεΙυε τιιαΙΙυα8, οιιΙ

ΙΙ σουιιυαΙα νοιιε τη ΙιΙαυ ειττιΡΙειυέτ ΙειΙότ

Ι' νοΙτ,αΙιαταΙιιιιιε Ια ΙιΙατι , Ιουτ ΡΜ στου·

Ι ιΙαΙΙοιιτυαι : υιεΙε τιου με τιιια Ι,οττΙτα

Ι .. ΡιιΙ Μι: Γο'Σι ιυοιιιιαιυαΐΓευτοιιτ τΙιι

οιιιιατο.ιυ ιαυ , οι α ου αυτα,

Ιω τΙαΙΙοιιτυα , 86(1Ιαε Εκο τΙεΙΙιογατ

εΙαΙαυτ ΡτΙυεΙΡειΙα ΙυταυτΙου. Μ ειΙε,τυα

τΙΙτα2-νοιιε , οιιαΙΙα τουΙιιίΙου ΡΙοε τω

τιιια Ραι.ιΙτ αΙΙτα , οτια έα νοΙτ ειττΙιιατ ω::

Ι:ιουε , τ:αυτοΙΙ τΙαε :ιτΙΙιατΠται , δέ τε1τιτ0ΙΙ:

τΙαε ΡτοΙ-ΡατΙτα2: δ( ειιικτυαιιιιειΙε τοιιτ τΙα

ιυαίιυαε, ταυτοΙΙ: Ιαιιτ διαεατΙατ τοιιταε

αΙιοΙαε ΡτοΓΡατα8,8ε τουτου ΙιτΙοατίαε2

ΒΙταε-τυογ Ια νουε ΡτΙα, Ιαε Ιιοττιυιαε νΙ

ιῖαυτΙΙε :απο ταΙΙα Ιυτα8τΙτέ τΙ'αΐοτΙτ , οιια

του:: οιια Ιου ατοΙτ ου. Ιιόε , οτι υιο.ιιιιειΙα, _

9ιι:ΙΙ ΓοΙτ υαααΠΞιΙτα οιι°ΙΙε ΙοΙαυτ ταΙε

οτι ου Ιω αίτΙυιαι Να @ειπα νου; μια

οιι'αυ ταΙΙαε αΙιοΓαε Ιαε Ι-ιι8αιτιαυε όασ

Ι10Μυπαε Γουτ όιι τοιιτ τΙΙΙΙαταυε2Ρουτοα

ειπα ααιιιτΙὲ οιι”ειιιαιιυε αΙΙ:Ιτυαυτ τΙΙΒυαε

[ω ΙΟΥ”, Ιαε ειοττα: Ια; ι·ατιιιταυτ :ΙΙ8υαε
ἐΙαΙΙΙΡΡΙΙτα. ΜΙιΙε Ροίέ ουσ ιιαΙοιιΙνυ

“Ξ τΕ9ΒΠα ουΙτιιιΙΠα ΙιΙαυ ΕΙΙΙο:ττιατ Ια

  

(Ι
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κε

τ.ινικο ον.Α.ττωεειτο. 12ο

Ι:ιοτι δε Ιο τιιαυυειΙετ Ρουττα-ιΙ τιουττατιτ

νοοΙτ οοΙΙο τιιτιιιιο δε ιιιττΙιιΓουιιο τοπι
Ροτατυτο οΙοε οΙΙΡτἰτε , οοιτιττιο Ι°οτι του;

ίειοΙΙοιτιουτ εΙοε εστι” 9 εεττ ΙΙ τι°οΙΙ ττιοΙιιο

οΙττ:ττιετο ὰ ντι οιυΙοΙΙ: ιΙυ του: Ι8ιιοταιιτ

εΙο Ια τιιοτΙοοιιιο·, οΙο νοιτ ου°ἔι ειυευτιε

οοτΡο Ι:ιτοτ18 Γαίτιε ο6υτοιιιιοττυΙουιτΙοο

οΙιοΠεο οΙουΙοοε , δε αυιτ ουττοε Ιοε ο

τιιοτοε: ΕτοιιττοΙοε τιιαΙαεΙοο αυευτιε ο

ΙΙτο Βιιοτίο Ρετ ΡΙυε Ιο8οτε τοττιοεΙοε _, δε

ειυττοε Ρετ ΡΙυε τυεΙοε δε ΡΙυε τ-οττε ο

· ΙΙτο ίουΙαι8οι. ι:Ιοουον Ιο ιτιοιΙοεΙιι του

τοετοιε οι: έοεΒαΙιντΡοιιιτ , Ροιιτοο υυ°ΙΙ

οοΒιιοιΙΙ: δε Ιοαίτ Ια τοΓτιΡοτειτι1το άοο

οοτΡε , δε Ιο ττιονοιι ειιιΙΙΙ ταυτ τοτιἱτΡουι:

Ιουτ £Ι6τ1€Εί1τι ι:έ·.Ιίτ α δυο νταν,οιι ουσ,

_ Ιυἔοτοιιειιουε οίττο δε εοτιδίτοτ ΙαΙΞιτι

το τΙοε οΐρτττε, ΙΙτιοτι οτι Ια Ιιοτιτο Ξ δε

δυοΙΙο το Ιουτ ττιαΙατΙΙο , ΙΙιιοτι Ιο ντ

οο 3 «Ιω οίΙ: τ:οΙυν ειυἰ Ιοε οτιττοτίοιιτ,

δε εοτιάτυο οτι Ι:οτιτό, δε τ1υί οΙιαΙΙο

Ιο νιοο τΓουιτ , ΙΙτιοτι Ι)ιου ουΙ που,

δε οΙΙ: Ιο "αν ττιοοΙοοιτι ιΙοε οΙΙιτΙτε,

Ιοτ1υοΙ Επι: Ιο το8ατεΙ εΙο Πι τΙἱυἰτιοΡτο- `

υιιι·Ιουοο , νοιτΙ οο ουτ του Ιιοἴοιτι8

ι νη ς1ιαουτι , δε εΙοιιτιο οι: ου”ιΙ εο

8τιοιίτ Ιον οΠ;το τιοοοΙΤαιτοι Ετ οΙΙ:οο εΙόο

Ι

/

/



._ΙζΞ '7 ..-~

ο ο Ν·ε01ΑΤ. ὶ›ε 1>π1·ι·ο·ε:

=οΒοΗτ Η €ίἱτεπἔε, δ: νη Π·Βαιτιά ιπέτειέΙο

-έποτάτε ωι,ε επι θ.ίβητ ΊιιεΙςΙυε άπο

›ί6 οη Γεαἰτ Μεο σεε1ιι€Ροη Με, Ροιπεσ

ΐου!ειτιστιτ εμε ακα 9ιιὶ επ Πω: ὶἔυοτΞε

:5°ετι είὶοτιικιιτε Ετ αβιι ς1ιι'ατιΡειι άτ:Ρει

τοΙεε Η: εοιηΡτἔιπ-ε α: αμε οιιτΠ1ι1ττιώ

.πιο ταἱίὸ-η απ Η όὶυἱπο ΡτοἐτιάΙτέ :εοΙΙ.17

.9ι1ε νουε-τεπεΖ ρ·οιιτ ττεΠιιΠο, 868τειπά
;οβίΛετπειτευτ άιι όςοίά, Μ: ι·ι:Ριπέ τσιπ

.ειΤττσ_Ρειτἰε Ρτοιιέόσιο·: ςυί·ίςΜτ 8ε εο

Βυρ1Ρε. τουτεε εΒοβε. ετα Ροικεμιογ

ΜΜΜ», εἰιιὶ είὶοΙ; ὰο πο:: ΒιιτιΠΙοτε ,Μ

ΐοάι €1ϊκ:Βι @Με τὶρ θεία: αιιοἰτ ΡΙειι πω:

1)Ξειικ , :ἔι κιΠοιι ὰ: Μ νὶὰοὶτς ς1ιιΉε Νη

ειυοΚ·ιι-τ όο11Πέο:δέ ΕΜΗ: ‹:ἰε ΡοιπΡέε ΗΜ

.οπού εΒ:έ ὸεἔαΕ:,πιιοἱτ ΡΙέτιι ἐ Οποτι,εό

  

πιο Η ίιι€εαυτΙει ιποἱ1Ιουτε.Ο.ε άσο: (με

πωικ τοχει ε1ιιί Πε Με ε” 6υ,ττο "ΜΝ

-είΡοτειτισε, :κι είὲπά απ:: οΒοία:ε?οίϊ: ἴειἱ&

.:ιιιεσ :Μύρια δ; &[οτι Μπότα Μ:Πε ὲνο·

Ωω ορἑιιἱοπι,ἱἱώ ΗΜ: εοπ-ίαΓεωοπτ 86

.άτξξεμπεττ1·οο-ϊέ ά:: Ηπα: θα Π! (ο ττοιιιισ

.Μαιο Π· ΒΜποπτΠτίοπη@ά έα Η Βυτι

τωε πιει:ιιτε , θα Ιὸιι ἱιιεετιπειι: ΙὸΕτ ω,

ά οΙε τησεΠι·κ: :πια Ισ ἀἱιιὶη ; Η Μ: Ε ίοϋ

Με δε άώίΙο ά°είΡι·Ι: , 'με 8,1] 1117 ειττὶυι:*

. 9$Ι©190ἡἰ11ἴ0τ:υι1ηὲ Μεμιέευτε €ΦΠε:2- 7
- γ Η " μ;ἴειὶιιιι:τ



:.ινιιι ΝΑΤΙΚΙΕ8ΜΕ: κι

ΙΙ εΙ”ειὶιιισιΙει νστιτιι ά°ειιτειιιτ σιιΙΙΙ τ1,2.ι1τ2.

Ρσιι Ρετ Ισ ιιιογσιι ἀ°ΙσσΙΙσ τστσιιἱτ τη·

8ειπΙστ & Ισπιιτισ. (ΪσΙΙ Ρσιιισιισχ Πίσω,

σιιΙσίΙ Ισ ΙΙιεσ εΙιῷσιιΙἑιτσιιτ εΙσ τσιιτσε

σΙισβε, σΦστ8ιισ σσίΙ:ιι)ι Η, σιισ Μάικ::

ΙΙτέ Ροιπτσιι: Ωω πισιιιε Ι:σιι , 8: ιισ

νσιπΡιιε σιισ σσίΙιιγ Ιὲ ΙσιιΙΙΙσ δ: ΡετΙΙΙσ,

σαι ιισ Ημε πιστΙι:έ. Ι.είΡι·σιιιάσιισσ σι

ιιιιισ ιισ ττοιιιισι·αΡαε Ιισιισ , τη ·ιειΙΙ-οιι

:πωσ σιντι ειιιτι·σ σιιΙ Ισια ΡετΪιιΙδΙ δε

ΑσσοιτιρΙγ σκι τοι1τσε νε·ι·τιιε , θιΙιιθε , 86

Με [Με ε1ι.ι'ιΙ Ισ.ίι: τιισΙσίΙ:έ, ιη ιιΙΙΙΙ8σ σ'αυ

σιιιισ ιιιεΙειεΙΙσ ι:στιισι·σΙΙσ. Ρσιιτι:σ σιισ

σσιτιιιισ ιι άΙτ νιιττσΙΞσΧσσΙΙσιιτ ΡστΙοιι

ιιει8σ σιι Ιειι8:ι8σ Οι·σσ,ιιισΙε ιΙσ τσΙΙσ ΙΙ1Ι.3«

ΙΙσιισσ:Ι.σε νση:ιιε σιιτ σοττιροΙέ;Ισ σστΡε
σΙσ ΙΙΙιόπισάσσισιι , 8ε ρουττειιιι: Πισω;

ιιισεΙιι τσιισειιΙσιιιιέ ιὶ Ι)ισιι ιι°σιι·άιιτσ·8:

με ίσιιΙΙι·σ ειιισιιιιστιισιιτ: ΙΙ ειι·τιιισ :πισω

τσ Ισιιιισιιτ σας Ισ 8σιιιιστιισιιιστ δ: Ισά»

ιιιιιιΙΙΙ:τειτίριι άσε σΙ:ισίσε σΙΙ ιΙσιιιισσ ει::

Ιισιιε : Ρσιιισσ σα: Ισ πιειΙΙ::σ άσε πισΙἔ '

σΙιιιιιε σα Β.ιόΙσίι 8τιιιιιΙσ , 8ε τσΙΙσιτισιισκ

δοζΙ:°υξ- σιι°ιΙ σΙΙ ΙισΙσιιι8 άι· Ιε·τσΡιἰιτισι·

7 δέ εστιαΙιιιΙςσ. Α ειιισιιιιε Ισε σΙισΓσε βιο:
ι . __ Σ. Σ? _

  



  

Κατι οτυυαΙΙΙΙΙΙαιιτ . α|

αοιτεοι.. οι Πειτε”.

ααιΙ.αυτ τΙΙυατΙαιυατιτ, ατι μποτ Ιιαυτου:

Ιαε , 86 αυ [κατά :ιόυατΙαε , ίαΙου Μουτ.

ΙΙτα τΙα Ιαιιτε τ:ΙΙιτΙτε. Με ειυτταε Γουτ

.ΙιΙυταυ 86 πιοΙαίΙται τΙαε ΙυΙοττυτιαε: ὲ

Ευ ου°ΙΙε υα τΙαυΙαυτιαυτ ιιΙυε ΙυίοΙατιε
ΡουτΙαυτ Ιοτι8υα ίαΙΙεΙτα , 86 ουΙΙΙε υα

υαΙουαε ντι: αιι

τ:οτα ίουτ σ.ΙΙΙΙΒαι ‹Ια 8τ:ιυτΙαε Ιτιίοτ

τυυαε: :Ι ΙΙτι ουσ: Ρετ ΙΙνΓ:ιΒα 86 απατά

τσ.τΙου τΙ.°ντια Ιουἔυα Ρ:ιτΙαυ::α ,Ιαε ναττυε

. τΙαΙ'αυΙα ΙοΙαυτ ΡΙιιε Ιαττυαε 86 Μου·

τω. ΙΙγαυ:τουΙΙα Ιουτ €08ΠΟΙΙΙΕΒ 86

αΓΡτουυατ ταΙε τιιι”ΙΙ8 Ιουτ , Ιοτε φα

ουαΙουα Ιυτοττυυα Ιαυτ ΙυτυΙαυτ , Ιω

Με ατι αταΙΒιιιυτ ΡΙυε τιιι”ΙΙσ υα όα

υτοΙαυτ , αα τ1υΙΙΙε ΡουττοΙατιτ ΙιΙατι

ΙυΡΡοττατ : Ιαε σ.ι1τταε ιιιαῷτΙΙῖιυτττοΡ,

86 εΙαίΙΙΙιΙ8τιατιτοΙυε τιιίιΙ τια Ιατοιτ του

ίουυ:ιοΙα, α:: ου1ΙουΕ αΙΙ ιιτιοοΙΙΙΙιΙα οι:

ίουίΐτΙτ δέ Ροττατ Ρο.τΙ:τουιατιτ. ΙΙ ε°αυ

ττουιια αυαοτα τΙ'Ιιυτταε , ουΙ ε°ιιαΙιαταυτ

υοτυ δ6 ταΡυτατΙοτι αυτια Ια Ιιουιττιατ

Ρετ Ια ΡτΙιτ τΙ'νυα τυοττ ΙΙουυοτε.ΙιΙα:

86 οιιαΙουαε νικ , ειυΙ ουτ ταΙΙΙΙό ουχ

τουτττιαυε, 86 οι: ία ΙουτΙ2ΙΙΙ62 ναιυτ:τα

Ρετ Ιαε Ι.υΡΡΙΙααε , οτιτ τΙουυἐ υπ αα

τυογαιι θ. ντι αΙιααυτι ταΐιτιοΙευει8α του Ι:

 

ο__.ι-›.-.___



ιι·νιιι @και ΙυεΜΕ: πι.

νεται ιι°οίτιαιιιαἰε ίυτιιιοτιτοο ου τω. δε

ιιο Ροιιτ-οτι εΙουΙοτ`οτ ουο τοΙΙοε οΙιοίοε

τι°οττιυοτιτ τι οουιτ α ουι οΙΙοε διοοοτΙοτιτ

Ρουτ Ιοττιιουιτ, δε αυοο ντι ττιοτυοΙΙΙουιε

,οτεΙτο δε ΔιτΡουττω. Ετ ΙΙ αυτ ιιι:ιυυαΙο
Ιοε οΙιοΙΙοε νΙοτιιιοτιτ ττιτιτοΙΙ: ι ίουΙιαιτ,

δε τατιτοίτ ου τοΙιουτε , οο τιο Ρουτ οΙΙττο

ειυοΡουτ οοειιιο(ττιοε ταιίοτιε ουο τιουε

που: τΙιδΙ:οε. Μαιο οτι τιο ΡουτΡαιτ :του

ιιοτ οΙΙτατιΒο ου°ΙΙ Ιουτ αττιιιο εΙυ τιιιιΙ1

Ρουτοο οιιιο Ι”οτιΙοε οτι τοΡιιτο εΙὶ8τιοε , δε

υο Ι°οιι ε:-τοίτ ειυ)ιΙο οιιτ διοτι ττιοτιτέ Ιο

Ηττα ΙΙοο δε οΙιαΙΙ:ιτιιοιιτ, ΙοττυοΙ άοΙΙ:ουτ

41ο οι ιιυττοε τΙο πιαΙταιτο,δε οίτ εαυίο

·εΙο Ιουτ σ.ιιιατιιΙοτιιοτιτ. Εεε οΙιοίοε μοι:

·Ροτοε τΙουτιοτιταιυιτ Ισοιιε ντι 8ταιι‹Ι αι·

Βυττιοτιτ ‹Ιο Ροτιιοτ τιιιοΙΙο Ρουτ οίττο

οοΙΙ:ο ίοΙΙοιτο, ου'ΙΙε νονοτιτ οίττο Ιοτυο

δε οίεΙειυο ι:Ιοε τιιο(οΙια.τιο.Ετ στον οικο

τΙο α οοιιίιάοττιτΙοτι εΙο οοΙυν ουΙ Ιου τυο

τ ΡέΓο, Ροιιτεο ουτε ουοΙου'ντι ι _Ι°ιιτΙυἔτιι

το @τα τΙο ΙΙ Εστω:: δε ττοεΙιυτ:Ιιέτο ιιατυ

το , δε τατιτ ιιιιΡοττυτιο,οιυο Ια Ραυυτοτέ,

ΡΙυΙΙτοΙτ ειιιο τουτο αυττο οΙιοίο , Ιο Ρωτ

εοἱτ ιτιοιτοτ αίαιτο οι.ιοΙοιιο τιιοίεΙιτιτιοο

, το : δε Ιο.τιιονοτι εμε: ττοτιτ Ια Ρτοιιιιιέεο ι
-” το ο 1. τι

το ?το τοΙΙοε οΙιοΠε ΙΙ ν α τΙυ τοΙΙ:ιοδι: δε __



;έ*“ι

π,,ή!

ηπα Ιοε άιοί-ιτε ειιιΉ ιι :ΜΡ

ἡ°°_°°°__-

»

οοΝεοι. οι: 1·1ε:11.οεζ

πιοάεειιιετ ει:Ρειιγ-εγ , ι·:Π άι: Ιιιγ άοτιιιι:ι:

όιτε τιείιείΓεε. ντι ΜΗΝ εοΒιιοιίΕπιτ [τι

εοιπἴεἰειιαέ ΐοιιιΙΙόο 88 οοιιτιιιιιιι·ιέι: άι:ε

Ρεειιιτι , δ: Εειἰίἱιτιτ ευ Μη· ιτκ:ίκτιε ίι.18ι:

πιέιτ ό:: Η ίσιωσε αυτα μα: ι:ίιτε αιιιιιιι:

ὰ: τι:εειιοἰι· άοΓΡΙειιΠτ,ΡουτΙα Ραπ ά:

ι1ιιςΙε1ιιεε ειιο(-οε άστα ὶ°νΓειΒοΙιιγ Κω

Έοπ 28τειιΒΙε. Η οικιιιΖι:τει ίοιιάαιιι άι:

επεσα , δε Ρι:τιάεπιτ ε1ι1Ήι:21."2ίΠάϊ2. άι:

Ρι:τι:ιτο Γεε ιιιε!ιοΠι:ε , Η εεπι:ι·ει ό'ι:Μο νἰ

εὶειικ. Αικιπιε ί-οι·ιτ Ρειιιςιιιτ ωοίιτιε: ἴσ

1ἰοὶτἐεὶε Ιει€1ικΠεί18 ειιτοιπ πιώ νίξ:,Ριμ

' σἰΡἱτι:: ει: όατι8ει· ειιιΉε οτιτ πιετιι:ιθ.Αιι

άτα οιιι Μαι Ια ΡιιἰΠἔιτιι:: όι: άκιίΗιττ ώ»

`ττιέ άτοιέϊ : δι·Βι·ι-ΊιιΉε ΐοιοιπ :ΗΜ Εστω

οεαιδοκι ὸ`εκετεἰεε- 88 ά'ειιτισηάεωι:ιιι:

ει” πιι:ίι:Βειιε. Οι: εοπιιτιο επειτα Ιοε

Έιοι1ε δ: ιτιειιικιἱε Η 118), ειιιικιιτι μιὰ, ου.

€οτιι:οτάσ , ιιιιιίἱ Ιι:ε ιτι:ιιιιιειε ι:ιιττι:-οιπ

πι: ΓεΡειιιι:τιτ αι:ι:οτάι:: : Ετ πιο: θα με

ε'ι:Ριοιιιιεκ ε'ιΙε Ι10ί0Πϊ €Γπεεοταἱ ειπα

-ι:ιικ, Ριιιε ςικεΙ·ι:ιειιτι τυοίι:Μι·ιτ εΠ: τι:

ΡιιΒιιατιτ 1ο Ρ!ιιε Γοιιι.ιοτιι: ὰ Ιι17-ιποΙϊκι%

8: μι: ν11τ€πιοΙ5 πιο 'εοι1ΜειιςΦ › “'88

ετιιι1επτ ΜιίΕεε

πιο Γοιιι:Ροιιιι: ΒιιίαΒΙοε. Επι αυτ” @Πο

Τοι.ιιιι:τ:ιιιιι: μουιάι::ιει: σ. ἴοιιι1€ιιτεεἴοὶἔ_

`



τινι” ο`νττττιτιετττττ. τη

ΡτοόιττέΙ: αΙαε τ·τταότε τΙΙΒτταε τΙ'ειότττΙτα

ττοττ,ΙΙιτθττττ τταΙαεττπαΙ:Ιτετττε τΙαε ττταβ

αΙτεττε ΐοτατττ ατταττττε βαττ”. Ο” αστο

τττα ατττ:ττττε ττταίαΙτττττε οτπ ναι1 τ]τιΙΙΙε ΙὶτΡ

Ροττοτατ1τ 8τ ατκΙτττοΙατττ αΙτοίαε ττττα1ιταε

δ: τττττ:ίΙαε τΙα ΡΙττε ττταΙΕΙτττττε αυτια , Πε

οτττίοττττατιταοττααιτ ντταΙττιΙτια τιτοτταΙ

Ια αοττττα Με, ατά Ιττττ Ι:ΜοΙατττ πτυχ

Ιεττκ:αι «Ια Ιοττα Ίσα Ρουττ Ια τατπΙτα ότι

τοιττ αοτττταἱταε δέ εΙΙΙΙατττΙ:ΙττΙ:Ιατ ἐ του:

' φωτ οτττ αι: αττ Ιτεττττα , Ια Γοιπ ταάταΙΙαι

ό: 1'ατ0υτττα2τΙ Βήτα ΗτττΙόΙ: απ Ισ. ναττττ.

Ροιτταα :μια ταΙΙα @Η ίσια τΙα Ια Ιαι1Ια

ναττιτ τΙΙιττιτα, @τια Ια τττεΙ-ττταΪτττα σεβ Ι:τέ,_

δετττττιτττ Ηττα Φωτιά οτι απ ίζε.ττ Ι›ἰαττ ν·

Ιατ , ΙΙ ατ1 ταΙιτΙτα δ: ττττΙΙΙτ αττταΙττυα` Ι:οττ

αΙϊαέΙ. θα «τη αατττιτττ οττΙτα ατττβτεΙΤα

πωπω αΙιοίαε , ιαΙΙατττατττ :μια σα αυτ'

ο:Ιαίτ.τογα τΙα Ι,οττΙτα ατά Ιττγ αΙΙ ετίΙἱ8ττἔτ

Δε Ισ κτίση ,.ΙΙΙα τατοτττττα δ! τεττΙάταΙΤα·

απο: απ νττ οττΙτα, Ι:άαττ ηττ°τΙ τότε τοτττ_
ετττττα : ὰ θα αυτα Ια τατπατττί: :τα ΡιττΠΙα

τἱαττ, σὺ ταἔττα Ισ. ΡτουΙάατκα. Ετ Βτατι

αυτ αΡτ τταΙριττΙΙο.τττ > αὐτὰ δ: αοεττοτΙΙ

κοιτα α: αυτ αΙΙ ετα τιποττιΙα , ΡταιτοττΙ

τοιτε Ιαε δααΙαε θα Ιαε 8ουττατττα. Ε;

ττΙαίτ μ; Ρατττττε 5. Ι'Ιτοττττττα ‹Ια Ροιτ-:

τ. τ] ·

Π'.
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|οοΝεοιΑτ. οι Μπιοει

πώ: εοιπΡτοπόι:ε επι ίου εΓΡ:ἰπ υγ ο::

ΡΠ9υοτ ὰ: ΡετοΙοε τοιποε Με ακί-σε

δ; :ΜΡοίΜοοε ό.εε αιωτοε ε!Μηεε.

Ετ. Γι;ΗΐιΓε ?ευΙεπιστπ εοετιοΗΜε εμε·

Βὶοιι Ρτοάιι&ειιτ ὁο τουτεε Ι‹:ε :κιτσ

1οε , οτάοτιτιο δ: ὸἰἴΡοί·ε τοιποε άπο

ίἱτε , Κε ειάάτεπαιιτὶ Μαι: δέ ὶοι·ε ι1”ιι

νειιτ τετειιἰτ Ιόε εΒοΪεε- ω” άεΐιιγ,

δε ἐ (οηάπιαεο , Η Μετα: Θ: Βατιτητ

Βοτε!:ε Πω άε Πι τεΡιιΒΙὶςιιε πουν: |ο:

πω! , Επι: Μ: πιογεια ὸ‹: Ροτόπ άσ [ει.

ΒιεειΙο πα:οίΕτέ. Ποἰι νἰειιτ «με Με

:παοκ εμε νοι1ε μωβ:: είὶτο επι πιου

ε!ο επι Η ετατκἰι: σ.ΒοικΜιατ , Η πω.

εοτιίὶὸεκι 1ο. Ριτοιιὶὁσιπ:ε @αἱ εΠΐΡοΐο

του: _, νεο-πε ω: ετοιιικτοι ΜΙ γ Μ:

Με! επ Θι1ε:Ι9ι1:1ία:ιι Θα: α: Ροίτ. Μπἰ$

Μ: νοιιε νοὶε άα:Πα ίἰιεεοωΒα ει: ΙΜ:

ό:ε :ΜΗ @ΜΜΜ , δε φα Βιε Ρουι: Η

¦ουΒιιευτ άε :που όπεουτί, νοιιε Μέ

τειπὶε2 σ.1ιιοΙ:1ιιο τεΪ:εὶίεΙιἱίΪε:τιὲτιτ ὰ:

:Με πω. Παω:: όρη: α! Βτειιυει~

θε , Ξι Ευ ε1ιιΈΡωτιε τοἴοιἰ& μι: Ισ εποχ

θΠ (Πα1ΠΥ , νοικϋσει πιὶειυι ά1Φοίί;

ζ ε: ς-ιιὶ τοΙΈι:5 7

, ·· ;-ω5

Α..Δ.&Α._. _ , ___ ___4_Μ_ _

 



ι.τντιι ονιι·τιιτττιτυξ ι:.ξι

ι

Ροιειντε νι.

Ι εἴτε Ματτυποκε

1Έω|:ίτε τ%πουΙτο,

Ε: οπο! Μοέπτο»απτ

.του νεα:μιά: Φιν,

οι οι· βιέπτ'ιιοικοκτ τα δεν”,

Ξ]ί·ιτε ί)εδι·ίτ απο οἰοιειιτ.

Σὲ άΙντι/δεκτδιΙ [άπο

@ταεἱοιωσ ο/ΙοἔΙἱο

Με” [Μάιο που:: . __

Εβάτιο ε:/ΙοεΙΙο 'Νοε, Ι ο `

Τα Μιτου/δ εοπτοπιτ,

.ΕτδΈπέτο/ο ικαίυτοπίτ.

»Μεδι·ιΙΙουτ#14:: ι ·

ΡΪτιοἔπετ π,έωτοτταπο ο - Ι !

ει· ι·οπιά/ί·οτέτιτοτα -

δεκτοί: έ: ίο οπο, · '

%ἰ/Σιἱτ σ·Ροτ40]ίιτε[Μ εοτει·.τ; ζ

' .Μπι οΜΡο/ε:|2οΜοκτ του Μ". ` ο

Ε: |)0ιιιίοβούυ . ' ο `

@Οιροἰοβἱοιιττὶο, ο - ἐ

Ε: του” τΙτοτυἱτι - α

Ροἰτιτ »τῇ- είψοαΜο, - . ο

@ονοεεἰ οποσ απτο: τοσες”, · -

Ζώου· σΙο21.τ|τε ΜοτΡΡΖοΈΗ. _ ›

ί

  



Κ] ~ Δ
! γ Λξ:.·ΕΟΝ5ΟΣτάΤ. »ε Μιιιοεζ·

_Βε |,οΜιιη· Μ»

Ραπ” φ /›οπιιτκσ;

@Μακ τιμάιέ2

@ι [ιε!Ζε ἰιωοἱετε;

10ι[υπ άπωωσΜ»Μαξ
0ι·¦ Δι πω, ο- «Μ!ε ίοιιη

1,αιπωπ τωιπιεί _

τα σέιά·: :εωχιεπι

Ε: εί)οπΧ70 επτκεί Χ

@Με των.: /ει2ι·[Μ /)ών; .

€βαΠΕιιι: Δ: έι]|Ε·φοπ ' ι@Μέ έ: Ζδι/?ι·εθ ωπξβιμ 7

Β£ε7?ε Μπεντ

1ο: Ξ/επιευ.ι ἄἔ, . · · ` ι

1)"£πΨοΗἱο8 ' Υ ι -' -

.Ζει πεσει σ· ΜΜΜ, -

σέ 7κ,επ ε£ε›·:ιεΪατ:οΜἴ

62 Ωω:2οιψοιιπ Μ” ιι€βοΜς

.Ζε/ά 0·ίν:ιιυα:Μ ι ·

Τα,ΡοέαΙ.9/ι; £οπιάφεπ!, · |

.Ζ2/δ·οκι' εφ- ίδιυ·έεπτ ι · ·
Δ Ζα/ξ)ιρ ωπἰπιέεπιιεπιζ ι , - 1

Ξτ-/Σιίτ 641ιΜης·π νοίίει·,

Ε:ία 2ει·π> είι>ιια!ίει·.

' Ζερ·ώ!εωΙω ιίε1%147$

.Σα ι°εττε εοπιι·οκπε,



..

ττντττε ωττττττεεττα.
δ

,···ν

Σε: τΙαυαρτ,Θ· Ζ)_/Πιτο”Μα

ΗΜΖττβ·τιΖίΖτ/ατΖω τωπετιτα,.

Ετ ΖΈ]Ι4ατ Ί«ετ:/έ Ζω Μετα.

ΚΕΦΙ :πέτα [τοΙΑΝιοΖί,

Νοττττττ ο· σΖωτττε άτα

_χίτω: τα 7247071 νοἱέ _

1ττ/Ζττ)·ε·τ· απ· ι7Ιτ°ε.

ΡΜ: Ζα/χ? :Ζε Ζε: ποαττ·ιτ,

.Ζω κατω Ο· βετ: τποιιτ/Ρ.

Ε: Ζαβτιτταττώτ

@Ζ τω: :των τβο/έ

.Μάτ Ζαβτωαβατ»,

.Ρ,οτ:Ζτα Ζε: ιΖώ'τώ>,

Ρατε,. .9:τζπετττώτιπε, το”

θτ·Ζζικα, Ιτἔα , 0 Δ”.

Ετ α· απ,ΖΖ ΙΙ27οιΖτιΖ2

?π ταση:: Ζε-/ατιτ αβτε·,

.Βωξ έΖΖε πατώ

@τι Ζε τέτστζωτπ ττΖ)αβτε,

Ξτ/ἶ»τ πωτικοπεπτ Ζτἔετ·

@κάτο)τρπ.ΨΖα: Ζ? έστέζαπ.

.9,ΖΖ:τα Ζ,αττ·τβοττ,

ΕφΖΖτ·[ι τοτιψ

Γ» τ·οτιστΙ κι· τοτττ·ΖυΖς

?Ντ/τ Ζοτπέ Ζἰε/ἐωττε
Ι Ε» :Ζα/δτέτα/Ζοττετ·οίη

.Φο/σ τ:Ζα.εβτοΖβ Β :

Η

μ;

  



ΙΙ ·· +ν------*

Εσπ-εσι:Ατ. οι υπΠισά

7»τοΜΜΜΙ ἄε/ἱυ··

Ήαέβ`επ Μπι· σἔ‹ῇ·

.Βο/ἐ πϋπίτ

Ε::Ρ:21ΜΡΜ Μα η Π

.ΕΦ Ι‹Ι :αποψε »Ι ΙΜΒΜ]$η

?ο ιυΙάτ:ΠΙ:;ιΙ]δπ :Εο·ΜΙφ.

δοΜ.. :σε ΒΑ Υπ] υποσέ:.

:πα Ια ι:οη«:ΙιιΠοοάο άΙΙΙ:ο ι::ηοι·οοεάεπτ;.
@ο του: οιιωεπκιπ (οιι°οπ ερμΙΙο Ι·Ιοτειι- >

ο: ) ΜΙ :κι άιιιει·ίαε πκιοΙεκε Βοο,:εκκ:ο:::.

οι: σ:: ΙΜ: σ:οοπο ΙΥοΡὶπιἰοπ εοπποιιικ:. εκτοπ

3ιι οπο τοιποίοττικιο απο σε Μαι άκωιπιε->

πο: του: οιΙΙ ΡοίΙ:εΙεπιτ Ια νοτια : οιι Μαι ἔκ

επειτα σου οπο ττειιαΙΙΙ::ιτ ἐΙ'πσουιΙΙ:Ιοο «Ισ.

Η "και , δ: ΡτοιιΙἰτοοτ οι: Ια:ΙΙο : ου «Ιοκ

1:ΙιεΗ ε:οκι·58:: σου; οιιΙ ΙΙ: άειτοεου:πτ άΈΙΙα '
1)οπτέεοΗιΙτ οπο: Ιε 58% Μία Δω: ΡοΙοτο

ΒΙΙΙΙ8ετ ΙΙ οιιοΙοι1είοΙεΙ%Ιου6:ΙΙτέΙυΙΙΙιιιο οιιοΙΕ

οπο ειΠΞιοΙμ Ισ 11τΙΙε ει: Μπομπ Φνοο Βει·ιπο

8: εοιιΠωπο :ο 1ΙΙ6116οΙΙ.Ψ ΓοιιφΙι ό: π::Ι.τΙοτα

Ρουπία ε:οοΕπωω· :κι ΒιΕ:ΙΙο 86 νεται. .

Ρ1ιοει νικ

ο (Με Ροιππι ‹Ιο εοΙΙε: Μοτο ΜΒ

εε οιίΙΙ 8Έ11ΙΙ1ΙΙΓΕΙΟ του: α: οπο·

ποι:εσ.ιιοιιε άΙόΙ, Ευ; οι:ογ2%Ιίε-Ιε. @ο

@Με ει.ιοιππισιπ·,_ οΙ16€-οΙΙο,εΙΙ .Ι›οο Βου
...-__.. - __.>.7 .-.Α... _...-ή



δα

 

τινιιιι @Διοτι οι”. «το

εΙουΙστο. Ετ οοιιιιτιο οΙΙ:-ΙΙΡοίΙΙΙιΙοθ διε

το. Ε&ουτοι οοιτιιτιοτιτ , οΙιθτ-οΙΙο. Ρυιο

δυο τουτο ίοττυιιο οΙΙ: ου Βοτιτιο , οτι
ττιαυυπιίΙο , οΙΙο οΙΙ: ου Ρουτ τοεοττιΡοτι

Ποτ δε οιτοτοιτοτ Ιοε Ιιοτιε, ου Ρουτ Ρυιιιτ

δε οοττιεοτ Ιοε τιιουυαίε : δε :οΙΙο Ιὲ οΙΙ:

τουΙΙουτε Ιοοιιτιο ειυο Ι°οτι Γοιιιτ, ου οΙΙο.:

ιυΙΙο , ου οίττο ντιΙο. (ῖοίτο ταιἴοτι οΙΙο

Μου ντιινο,εΙΙε- Ιο, δε τοΙΙο οΡΙτιΙοτι οΙΙ:
Ι:ΙοτιτΙοτιιιο δε αΙΙΙουτοο , ΙΙ οτι οοιιίιεΙοτο

δε Ισ. ΡτουιτΙοτιοο, δε ΙΙοτι:Ιτο ίατοΙ εΙυο

νουε νοτιοι τΙο τΙοίἱ8ιιοτ. του , ΙΙ νου:

Ιο ττοιιυο: Βου , οοτιτοιιε Ια οτιττο

οοΙΙοε ουο τιουε αυοιιε ντι Ρου ιιυΡατα

ιιιιυτ τΙιτοε , ουι Ιουτ Ρατει:Ιοιττοουοε·3 δε

οόττο ΙΙοΡΙτιΙοτι τΙΙντι οΙιειουιι.Ρουτουονε

«Με οΙΙο. Ρουτοο, διο-ιο , ειυο οουιτιιυ

τιοτιιοτιτΙοε Ιιοιιιτιιοο- στι: οουίΙ:υιτιο δα

τΙιτοαΙΤο: ΐουιιοτιτ ,Ια Γοττοτιο τΙο τιυοΙ-·

οιυ'ντι·οίττο ττιαιιιυαιΓο , δε Ιτιίε1ιιο. νου-

Ιοι νουε τΙδο, διά-οΙΙο, οιυΐοτι οοΙα που»

Γυνυιοτιο Ι'οΡἱτιἰοτι τω· ντιΙοαιτο : :ιδιο

αυτυοιτιο ειιιο τιουο ιιο Γονοιιε Ροιιιτ

νοιιιττοο-ιιουε οΙΙοτιοτιοτ υο1·ιιιτωιτιο

:οι Οοπιο ιΙνουτΑΡΙιιιττι, διο-ιο. Νο νοτια

ΙΙ:ιιιΒΙο-ιΙΡαο, «το οΙΙο,ουο οοΙαΙοιτ δεῖ·

ιιι.τΙ τι Ητα Β1:0ΙΙΙ:02ΙΙ οΙΙΣ απο, οΙΙο-ιο Ετ: .

' Ι·ξ τι



Ί
-*--_

βοΝεο1:Απ :Η ΡΕΠισέ:

Ια ἴοτειιιπ ε,ὁἱτ- εΠο,οι1 Ίμί αςἰω , ο" (ΡΕ Σ

εοπΙ8ο, πο· ΡτοΗ·Ετε-εΙΙό Ραέ βσειι1εοιιΡΘ
ΙεΙο εόθ:ΠΩε, άἱ8-Ιο. ΕΠο ώ;άωκ @Μιξερ

:Πάω «ΗΜ. Ροιιικ1ι.ιοχ Μπι , ὸἰε-ἰε2 (ΜΒ:

‹1ιιὶ σκατα, όπ:Έ-εΙΙο,ώ ά‹·: απ:: ΗΜ :ιτ

τε.εβο2 Μο. νεται ἔσω τοιιίἱοιιτε Βιιεττο·

εοτιττε Ιοε ε!ποΐοε τιιάοεδε Βιίάκιιίέε, 8:

έτ:Πο1έτ1πη8 όιι νΙ.εε, ί.17ιιουςΙο άιοπ1Μ

εἱεἱει νεπι1.ΙοιπεΙε Ριιίε οὶετ°.ὁὶε-ὶ:. Ετ· €

κ.1ιιογ 1 ὸὶόὶ-εΠο, 12. Βοιιιιι: ίοττιπ16 θα ,

!εε βο11.9 τε9οίυεω; Ροιιτ εικτάοι1 ,_ Ισ

νυΙεο.Ι:ο Η ὶιιΒ.ε::ι-Ιὶ τΜιιιιπὶΓε Ξ. Νου

νταγιττηειπτ, ὸ1ε-ἱε, πιιιὶεἰ! Η :φατσα

ΜΜΜ, εοιππιτιο εΠε ΜΕ ἔι Η Φωτό. Ε:

Ϊειιπτε ε1ιιά Ηπα αίμα 8:·Έειωκιι& δε

·ημί εοπέΒε Ιοε ιτιειιιιεἰε με να ἱιιίἰα

ΪυΡΡἱἱεε, όΞόϋ:-:ΙΙο, Ιοε βοττπιπ·ε @Με

ι:οιπΠε ε1ιίε!!ε Ϊοἰτ Βοοικ 2, Απ εστω

πειέτε , ἀἰε-ἰε,ἰΙ-ε Η ίιι8:τοητ Η. ΡΙιιε πιέ

ΩιαΜε άε τουτσε. Ρι·ι·:ιιε2.άοι1ε 8ει:ὸο,.

εΕτΠ:> εΠο,εμπο ΠΟΠ8 ι;Γειγοηε Μου ΓοΡἰ<

Μου ᾶιινυὶἔειἰτε αΐεΙυ.ιά 9ιιε!εΙυερΒοΐο

κ1ιιά·πο (Μεμε ετοὶεβὶσ. δόιτιεπτ,άΙε-ίοϋ

Ρε:: Ι:ε=εὶιοίἐ:ε ΦΠ οτι: :Πέ εισεοτάέσε.

ὰὶε-εΙΙο,ἱΙ οΜυΞτ Ια ίοτειιπε ΜΙ: φαι..

Ισ Ρυἰ·Π”ε ::Π:τε,όε €ει1ΧΙὲΊι1ἱ Γωποιι «τα

Πι1»:ιιαΒρυ ε1ιιὶ εὁωωεΒετιτἰιμὶς 1εο.νςεω3

  

---- _ ;> _-=...· 7 Ν._.μ.-.μ...ΜΔ4-.



   

τ.: νττττ ωττττ·τττττεττττ. την.

_ άουτ ΥΡαττυατττ Ρττττταττττ δ: Ι°τταττττατττ_;

αίτ τουΠοιττε ττοττττα:δε ααΙΙα ετα απο: αυτ.

·τοτττ τττατεΙτο.ττε ό: τττττΙτεταττττ,ατττταττττττα

 

τττΙ:Ια.ΟαΙετ αίτ Με ντττγ,εΙτε- τα,_δε ΙΙ ου ττα·

ΙΖοΓατοττ αοττταττττ.Ετ Ρεττττττττ , τττότ-αΙΙα,

Πτοττττττα τττΒα ττα ττο-ττ Ροττττ ττοττττατ ττταττι

τττττε,τη τα τοττττοτττττττουταε Ιω του ττυα

τΙ ττΙοττ ταΙΙΙΙ:ατ :Πτι τοττττττα.6ε τ1τττΙ Ια άστα

οοτττΙκττττα:86 ττ,αττ με Ι:ταττ Ιατττττ τι Ντό

τττα τοπ δ: τττττ8ιτιτττττττα στα & τΙατρττατ

τουταε Ιεε του τ1ττ”τΙ οτ: ντι οτττττ‹τα μου

τα:Ι)οττταα α1υ,:Ιτ Ι”νττ δεἔτ Ι”ττττττα Ια τΙττΙταττΙ

τα ττα Ι°:τττ`τιττα ατΙ: , ἐτΓααυοττ: ὰ τ:αττυγ αγ_

τττογαττ τΙ”ετατ1ττατττ·τΙαΙα :αΡυτ:τ.ττοττ,86 ετα

ατοττΙ:το τα ταττοτττττταα , δ: ὰ Ι°τιττττα , :Βιδ

τατττατ τ$6τατττοταατ τα το.8ατΙαΟτ Ρτττε ουτε

ααΙ:τ αΙΙ: :τΡΡα·ΙΙέ ναττττ , αττττ ετΡττττ)τέ: δα ΖΩ

(αυτό ατι ταε Ρτορταε ίοτααε ισα τα Μπα

Ροττττνο.τττετα Ρετ τα; οΙτοταε τττΙττατίαε 86

τ:οτττττττταε:νουα ττα ττοττο ατα Ροττττ τοτε

ἔτ ίττ)·τττα Ιττ τταττττΡουτ νοτια ττττττττττοττττατ:

ετα άαΙτααε,8ανουε Ιττ.ττΙατ αοττοτττΡτα ετα.

νοΙττΡτα2.νοττε ττα ττουτταταΖ τΙοττα Ροτττα

ττορ άτττ.ττγ ττττττωτ ‹τα ταΠίτατ, 8: τυπου

τοττττοτττέ:?ι αοτττοετττα οοττττα τουτο τοτ

τυττα,8: αυτι ουτε Ιετ-τττιτττυαττα τια νοτ15 :το

τα ==τω το τα τ><ττττ= ττ= τον το
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!
- εο>ΝεοιΑτ.υτ Ματισεξ /

ςοἰιιαΡτετιεΖ ντι πτωση δενοιιε εΙΐοτοει '

εἰε Ια εειτὸοτ,ἀε που: νοΠ:τ: Ροιιιιοίτ.()ειτ

τοιιτ α: 91ιΜιε Ραπ :ιτ:ἰιιετ ὰ να πιογειτ,

δε ειιιί Ι“οιιττε-ΡαΠΕ,όοΐεωειπο· 8ζιτιοΐΡτΙ

Ω Μ. νεττι1,8: πιο μα: οΒτοτιὶτ Ισ Ιογετ)ηγ

Η Βιιετεἱοπ ό;ο Πω τωυειί!,τιγάε: Πι Ρώπα;

Η ε:Ρε άσσο οτι Μάικ: Ριιἰίΐατι‹:ε :Ια κοιπάτε

νσΠ:το ἴοτιυηο, ταΠο φα: νου” Ηγτικ:τει

ωίειικ. Οι: τουτο α:Πε εΙυἱ οίὶ τηίιιτέα

εοπττειίτο,Β εΠο η”οκει:άτο,οιι εοττέΒε,ομ

Ισ οΜΜο ᾶΡιιπὶι·.

σ ο ε7Με ν”.

Ρ/ί,·τῆι? ζω έκ? απέ!αέκεττε

Μι· ία Ρβηέςιεκπε 2επτε

.Ζε Ύεπὅεπτ/ἰιτἑιἰε ατ/;ιέέξ.

.Ραπ εαερἱετ·ἰε βιβι-δ,

249@ιατρική &πίτι!τετε

.Β [Μο7!βήΐἔ/ὸπέἱνης

..ΑΦΜ14% ·7κε]διω/[>β';μ;έ·

1%·ά επβ.Ψα]: παύση.

Απ!›·ισ€πέ&ι “Πω

.ϊεξ2 »πυιιτπΡφτομε

1(€μ·ιω;: :υιια-Ρέ:26.

Ξφωεψισἰἰἐ 4Μί8ίε;,

1°ώ·::2ιξι:242βο·άσώ

  



 

οι

- .ειναι ιχνΑιιιτττοιτιτ. το!

πω· στοά/οΜπιτ Ρουτίσο,.

@ο τοτἱοια [ο ι·οπέφε

10ο· ο /Σιτιἐ οιίτί οβΙ:Μ4ιΙξ

πορε- οτι το2οιετ οι: ?τιμούν

Ξι·τοπτριτ··ίΉιωίτίο δουνε,

που αοιιτἰτέιἰτ Μουσε -

ΡοατΖι πιο” είε-β: 8·οτΜάατΜο:;

Ετ α'ο]δτβ=οακ πιο,

@ο Ροωδοπαο οποτε κατ:

χω”Οδοάουτβοοκω·

Ε» οποτε ι·εσηώ[ιπ Ίωιτι·ο.

Μτου ο» το τΙ:ατι(ζω[πι ιδιοίξε ·

.Στον @Με ο·οιιοπιπ οτί: ·

Σε: ττοιωια Με επιδοΙΙτο

17τεβιττ Ηοποίο δι 'Με,

Σε: Πουτοκτοτ »το ο πιστή

Μεττ2ι·έ/οτιι·· απο!Φο”. -

14 αΙιή>οτιτΙΙο τοποπτωτε,

βιο-δει·@πι είε· Νεπιίο: -

1οτροιππιοτ ωτοτττω,· · | το!

_/02 ετΙοτες·οπ τοιιβοποτ”τοΜ4ϋτο

.Ετ Ζει Ηοτηο: οιιττοο:, ρ

_Πο/τ:τ [Ζώδιο πετάς

Ετ αίτδιιτ.τ ἄ,θ”/Ί'”ΐΐάἰ?ὶθ;

.Σο :Βου Εοι·δοτο οπτΙ:οϋιο; `

.Ριιιἰτ/ἔἱτ/ει απο: το ίου·άντωιβοο·

το:Με Μοοεοει·οι



σΟΝ$ο1..ΑΤ. οι Πι1ιοε;

Ζέ'/'Ηχέπε, Θ· ὲ/δκΜπι):

24ο· Ζ£/ἑΙ4-ῇ2ΡΓ€πεἰΡΘ]€22.
.Πιτωρα" άι· £]έιΑε,

α!χω!" πιειἱ£ ία 'Με,

Ε: Ζε ιἰἱειι/ἰσωπ ιβω·πιζ

.Ρά!ΡΖάπέΘΡ Μ:: ε7ιισ2Μέ

ΕασΜ,ἑ/›ζει)ι/ἐύ;β:ἱκε,

ΡΜ: έΈ2ωπίετ ό: το!επί

.Ζ)εύωίσ μέ7κεΘωβΑ·

Πα τἰεἰ ρυπωἰ: ίεψιίζ,. .

Με ά·!)ιβιωισ ὐοππἰε· -

.ΒιιΡιπέίέεο· υἰΏίἰτειἰἱε. -

-1)πέΡο24· β” ιἰεπιἰετ· Δέκα,

.ϋπ άεί »ΜΑΜ ίνσοπκειο·.

.9ιιέπεζέοπσ Ζω Βπἔἱ“εΔ'

δε/ἔπ!ἱεηΜε: επ$ἱ|ἰισ.

ΈυφΨιη,δ /4ί ε: ιίέ Μαη. _

2:96 ΜΜΜ τω: /έ· Ζώκα

.Βε ία ΜΜφωκι· “Μΐοίκε

%τα;ίε:ι.σσ :πι κατσζίαέ[6ίτά

· ειιιατεΞε[εξέ Ποιά.

ϊ



  

ΣΑ (ΖΟΝ5 ΟΙ.ΑΤΙΟΝ

ο ε τ>Ηττοεοττττττ,

?ΑΚ 5Ενττ111Ν ΒΟΕθΕ.

: .ττττττ_ε εττν%τε.ττττε.

5οτττνττττττττ οι 1.Λ /

1.Ρτιοαττ. -

Πα Ια τΙοέτττττα α)·-ττατΙ“ττε αττττοΓέα τουτΙ·τατττ

τσι Ρτοτττόαττοα δι Ια τΙαίττττ,τατττΙτα "τα ττυατττοττ,

τοευοττ-τττοττ Η ττυαΙουα ουσία [ατ·-τττττττττ απο

ίοττυττ.5τηυτττττ επτα ουαίττοττ Ια ΡΙττΙοίοττΙ:τα .

στατατττττττα ἑτ £1τταΙΙα8 αΙ1οτα8Ια τττοτ θα απο· Έστ

τυττττττττατττατττ τ·τττατττΙυ ρατττ αοτττταττττ. ταυτοπ

τςυττ.τ:ττ Ρετ τττατττ·τα ττ=τογατι Ιαε απατα” αττττττεττα

.τα στι; οττυααττ:Ιατττ αίττ·α να ατταττατττατττ τατττατ

τετττα_αίαΙτατι ὰ Ι°ττυατττυτα 86 που [Ματ ἐτ Ντάτα

ττυοτταΙ Ι)τατι που: [τι Ρτουτάατττ:α ατΙταττττ του

·ιατ αΙτοτα$.



  

οοπεοι..ιιι·. οι ΕκΠ.σέ:

Ριου" π.

Ι. π. ε ουοΙτ οεΙιοτυἔ: άο ΡιιιΙοι·, 8:

ίου όιΓεουτε Π: τουτυοιτ ἔι νου

ά Ιου· ιι·:ιιττει: ο”ιιυττο ο!ιοί-ε , δε α

ιοτε ἰο κ” άιε:(ἱοίὶο ειιιιοικιτιοιι ου παε

ΒοΙΙ: δ( Μου όι8ιιι: ιιονοΠιτο ευτιιοτιτέ:

δ: εοΒιιοιε εειταιικιιιουτ ω: εείὶο: ουσ

Π:ιοιι ει:: Η Ριουιόειιεε _, όε3:ιουσΠενουε

Ρ:ιτΙιε2 ιι):ι€υοιω , οΙὶ ιιι:Πέο δ: οουίυΐο

  

που Βοειυσου ο'ειυττοε.8: ουττιιτιτιο
)' Ρ ›

νουε :Μπισάου νου: ε:ογι:2 ουσι°ευε

ιισιτιουι ΐοπιιιτ Γοιι οιιοΙουσ ε!ιοΓο, 8: :ο

/ ουσ νουε Ρειιί:: εΙυε ε:: ΐοιτ.Ιο τιι'ειάυ:ιτι

ω,Δια οΙΙο,Ρουτ ιιι'ασειιιιτοτ όε πιο Ριο

-ιιιεΙΤο,82 6ο νουε ιιΡΙειιιιι Ι: εΙιειιιιιι , μι:

1ιτουεΙ νουε ΡυιΠιο: είὶιτο τοιιιοιιέ δαοιιώ

άυικ ειπα νουε. ΌιΜου ουε Η εο8:ιοιβ

Ωω:: άι: εεε ειιο(οεουενουε πιο όι:ιιιδ.άοι

ίου Με ντΠο , ι:Πεώ τοιικείοιε και Ρευ

εΠοιιΒιιόο Δω Η οι: ιιοΒιο Διαοω : 86

άουτο ου:: Με 8ε κι·ειιιιιΉέ ι!ε εεε άεθουτ

ιιειι·ιετιε,νουι τι ο νου5 ττοιιιιιοι Μου άι

ίΡοίι: Ροιιτ ακου" ηοΠ:ι·ο :Που ευετιιιτι.

Η πο Βιυτ Ροιιιι:,όιε-ιο,ουε νουε άουτ!ει

οι: ι:ι:1ει:οατΙει οοΒιιοιίΐειιι:ο ά: α:ε ουσία

ο



ἡ___7

- ιινιιε οικευμε:Μι. πιο

ειιί-ειιιεΙιεε ω μι:ιιάε Η ἔταιιιὶ ΕΜΗ: , πιο

άτα ώιτιο νο πισω, δωι'αυειιιτ:ι86: εΠιιιιτ

ει: τοιιε εοί'κοινοίιτε άΙΓΡιιτε ειίΐέιιτέι: άι:

τιιιΓοιιε ιιιάιιΒιτσ.ΒΙοε,οιι τι”ιιιιι:ι Ροιιιτ οι:

ειιίιοιι (ιο όοιπετ άσε εΙιοίξε ίιηιιειιιτσε.

1ο νοιιε ΓατἱεΕοτιιγ επι :πιει , Με οΙΙο. Ριιιε

ι·:Πο ::οιιιιιιοτιςε οτι ει:Η:ι: Γοιτο:δι ειικ:ύ Μ

Βιιὶτ ιι: εεε Εοττιιίτ ντι οιιοιιεττιι:ιιτ αιτιο

ταιτε,ιιοτι Ριοάιιιτ άι: Η εοτιι::ιτειιειιιό δ:

|ἱεἰἴοιι άοε ειιιιίει, ι”ειί·ιιτπιε εμε ντηιιιέτ

1: ε” ΐοττιιιτ ιι”εΠ; ιιέ,8ειιε εοΒιιοἱεΡοιιιι:

@ινε ο:: ΠΜ: ειπε: ι:Ιιοί·ο ειιι”νιιο νοιιι ναι

ιιιτ δ: ιιιιιιιιι·:, ηιιι ποιά οιι_ό οτι ειιιειιιιι:

ίοι·τε Με ειιο(ε 44ιι'οΠε Ιἐτιἰίἰε:. απ· Ίιιοι

Που ματ άοτιι οικω· ὁ. Η τειιιοτἰτέ,ίἰ Βιοιι

ι:οτιιτο.ιιιτ :οικω εΙιοΙΒε ἐ νο οιάτο2(Βιι Η

ΦΠ: τσιπ@τωθα ιι:: Μαι πι: Γ: Βάι αιι

σιιιιοάιοθ,8ε ιιιιιιιιιε ειιιι:ιιιι άσε ειιειειιε

ιι”γ ε εοτιττεάἱόὶ,8: ΒἱειιΜιιΉε εκει: ιεττό

ει:Πι: σΡιοιό,οοιιιωι: νει αστειο 86_ειίΓειι-

τό ί:οκιάστιιέι άι: τοπια ι:ΙιοΙΕε,ίι ιι°οιπ Η;

με τιιιοιιιιιι όιι ΡτιιιειΡε ε8ειιι:, ιιι:ιιε Μέ

ό:Η πιιιτιι:το ΐιιιεττε:ι:”είι ἔι ειιι:ε :ισ Η. πι·

πι:: ά-ι:ε ειιιιίοε,ιιιιι θα Ια Επι: όσε ίσιωσε

ειιιτιιτεΠεε. Ετ Η ειιιεΙ9ιιι: άιοίι: Μι αιι

ειιτιο ωιιί_ο άι: Γοιι εΡετε,Π ΓειτιΒΙο ειιι'ι:Πα

[απίιιιιιιιόε κια :Κιμά Η ει:ΙαιιοΡοιιι είι:τι:



σοι»ιεο ματ. οι ι>ιιιιοεζ

Ισ σ” ΐοττιιιτ,ιΙ ιισ μα: :ιιιΙΙΙ σΙὶισ τσΙ ουσ.

ιιοιιε Ι)ειιιοιιε ο”ειιιιισισε Διι€ω..- Ετ οιιοχ

£Ι0ιιι: Ρ «Πε-ισ, :σ Πω ΐσ Ρσιιτ Μισο τιιιίοιι

·
)

ιιοιιιιιισιτ οσε ΐοιτιιιτ,οιι ιιοιισιπιιισ, ιι σίΙ:-;

το ιισιιΞΕικοισ ιι :ι- ΙΙ σιιισΙοιισ σΙιοίσ> Με

ουσ Ισ νιιΙ8ειιισ ιισ Ια σο8οοιίΙσ,δι ΙειοιισΙΙσ_

τσΙε ιιοπιε σοιιοισιιιιστ.ΑιιίΙοισ , Με σΙ-.

Ισ,οιιι σίΈ ‹Ισ απο: ‹:Ισ πιο Ιιιιττσ , Η Ιοττ

Μαι Μπι ιιιισσ “Ποπ , δ: ειπα Ρτοι:Ιισ

τΙσ Η νστιτσ.Ειι τιιισΙΙσ ίοι·τσ2όιι-ισ.]Τοιι

:σε Ισε Ιοιε,εΙΝ.`τ-σΙΙσ, ουσ οιισΙσιιισ σΙιοίσ

Ισ £ειιτΡοιπ οιισΙοιισ σΙιοί-σ,δε ουσ σΙσ σσΙ

Ισ-ΙεΙ Εοιιτ οιισΙοιισε σ.ιιτισε σαοίσε στ: ιιιιιΙἔ

ίση: ο σιιτισε ουσ σσΙΙσε :με Ι°οιι σίΡστοιτ

Πω στι εΙσιιΠσιιτ ιισιΠισ,τσΙσιισιισιοστ ι:ιιιι

σιάιιισιιτ οιιιισ Γιοτσοτιοιι ‹Ισ Ρε σιις,ε'ει -.
ΡσΙΙσ σε: ΐοι·τιιΙτ. Φύκια: ίιοτισΙιέι'νιι Ι:ισΕΙΙ

σΙιειιιτ Ισ τσιπ οσοι Ια Ι:ιοοιιτσι, τιοιιιιοιι:·

νο τισίοι·,οιι ετσι: Μαι σ1ι.ισ ι:σΙει Ι-οιτ ιού

ιιἐ ίοιτιιιισιιι σιπ , ιιι:ιιε σσΙσ ιι'σίΙ μεω.

ιιισ ‹Ισ ιισιι.σει ιΙ ει Πει ΡιοΡισε σιιιιίσει Μ:

Ψ1€ΙΙσ8 Ροιιισσου,σΙΙσε Ιου: ΙιιοΡιιισιιιέτ

σιιΙσι·ηΒΙσ σοιισιιιτσιπσε,οιι Ισ ι=σΡιιι:σ Ιου

πο: : ροιιι·σσ ουσ Η Ισ ΙΑΙ3οι1Ιοι1τ-11,οιια·

Ροὶιπ σώσε Ια πω, 8( Η Ισ ι!σΡοίΙτιιιισ

ιι'σιιΙΙ Η σιιΐοιιγ Γοιι σιτ8σ118:, Ισ πόστ ο' ·

ΜΙΒ ΡΗ σιισ πουπέ. ΥοιΙει όσοι: «Δω :ΙΙ

 



Ηττα:: ατυφττττεττε. τ”

αυτα εΙττ 8εττττ τοττυττ,ΙααυαΙ Ρτουταυτ ααα

α:τυταε αυτ ε”αττττατατταοττττέτ, δ: των: αττ

τατττττΙα οαοτττταττταε,8ε που μι: ετα Πτι

ταυττοττ ττα ααΙυγ αυτ οαυυτα.()ειτ τη, ααΙυ7

αυτ α:ιαΙ1ττΙ'τττέατττ , υγ τ:αΙυγ αυτ ΙετΙτοτττα
Ια αττατυο,τττττυοτατττ Ροττττ τττταττττοττ αυα

τ:αε τΙαιττατε Η τα εΙαυίτατττ ττουττατ:Μεττε τΙ

υττττττττ 8εατοΙταυτ αυτου ααίτυγ-Ιτι ατττοττττ

του ττατοτ,Ι°ετυττα γ ττατεΙτττ. δε [πιτ Ιὲ Ρου

υοττε ττοττε ττττττττττ αυα Ια ατε τοτττ.τττ, αίτ:

νο ατταττατττατττ που ρταττασ.τ , αυτ ΡτοαααΙα

ττα ΡΙττίτευτε αυτα, αυτ ε)αυττατατταοττ

ττέτ αττταττ·τΙ:Ια ατε αΙ:τοταε αυτ τα τσιπ Ρουτ:

αυοΙαυα ατταέΕ.Ετ εεττ: οτ τα Μ: αυα του

ταε ααε αυτώ τα εουΙατττ 8: τττττυατττ αττ

ταυτοΙα Ρετ ντταττταττττττΙ:Ια Ιτετττοττ, ΙααυαΙ

ΡτοαατΙ5τ ττα Ια τοττττττττα τ·Ια τετ ττττττττα μας

τττττατταα,τ:ΙττΡοτα δα οττΙοττττα τοττταε οΙτο- `

Γαε αττ Ιταυττ 8: τατττττε, αυτ Ιαυτ ίοτττ

τΙαττο2. τ

. ΡοττΜε ιζ .

η Ε: _χίτττιεπἰεκ: το:Ζ:ττ·.τ

Οτι επ τσακ: Ζε: απΖ:ετ:.

£οιιτττωτ Ζουν απο" τίτττιατα · 7 .

μβττ>ω Λιβ/ιτε ττττττττττατα



ι

οοιπεοι.ιιι·.> Με υιιιι.οι:”

Ζ7ειἰιιιιι ί,ι:/ισιιιιιι άι πω·

Μπι ωιιιιιιι: @κιαπ:

72% απ· Ξιι-β·αιε [επι ωιιι]έ

Ευιιιιιιι·ιιιειιι α? ιιιο/ιιιε/διιιιε

Ε:ικό: ριθ`!224ϊΠ ἔσω: Μια,

7.8εβιιιίειιι οι έσω: ιιιίΠξ·ιιιικ

19ιιέζιιιιιι: αϊι487/ξ ιοιιιιά.ι,

Ρε ἔσω: 0ωι.°ΣβΡι2Γά'5.

Μιιιἱι/ῖ [εαπ Μια/δ ιιιι:|ιοικιιΕ

.Βοι·ειβι|ερ-· :,ιι[]ι·ιιιέίοίσιι8

.Βιι|Σιιι: ίιι/διιιιαο»ιιιιιιιιι,

φιι/Σιώιι ιὲ|74ΐἰ' ιιιιισιιιιε,

@οιβια 3,8Μέοϊ7Ιιθ7'οί!;

Ε»Ϊιιιιιιι/ἐ ιι·οιιιιει·οιι.

Σε· ιειιτοιιιιιιω/ιὶι Ζε: σκάι:

.Ζει ιιιιιιἰιι·ι 'Μέιιέιιιιέε:, ο

"οι ιείειισιιιιιιιιι8

Ξ[ἔεσἱι·/ιιι·ιιιἰιειιιειιιἔ

σέ ιοί/ιν οιιιίε @φωε:βεξ

.Ριιιβ.ι ακουω ε ωιιίά,

Νιιιιιιιίίειιιειιιιιιοέιιίι,

Τε!ιιιιιιἰειιηςιιΜιι5

@οφ Ζεβιιμι· 2,οιι ιιιἰιἰιε

.Βιιι·ι @··]ΐοιει·βιιιέ·ιιιιίε,

%μέρα·Μιά· ιἰι>

%ιι ιιιιιιιιιιιζιισ.

 



ι.ινιιι στιν” ιιιιιιιζ :ιι

$οιι. ιιε ΕΑ π. ι>ιιοει.

ατι νιιικιιι: ίτιοτι τοιιι:Ιιειιτ Ια ΙΙΙκι·:ιΙ πτω

ττε,ΙΙμιιιοιτ-πιοιι ε'ΙΙ ματ ι:οιιίιΙΙ:τ :Με Ια μο

ιιιι:Ιοιιι:ο άι.: ΠΙειι.ὶ Ιειιιιιι:ΙΕΙιι ΡΙιιΙοίορΙιιο τι:

ΓΡοιιτΙ τμ: τοιιιι:ε €τε2.τιιτεε τιιιίοτιιιιΙ:οΙοε στι:

Ιιτιιτ νοΙοιιιέ δ: ιιι8:ιιισιιτΙΙΙιτε μια: επι ιιιογοτι

:Με Μ. τιιιίοτι τΙιίαττιετ Ια Μαι δ: Ια πιώ. Ι:‹ιιιοΙ

ιιιει:ιιιαιτ 8: ΙΙΙιεττέ ετοιίτ έτ :απαιτει Ιιιιιιιιι

:ιτε 6: άιττιιιιιι: ΓεΙοιι Ιειιτε αΙιιιστΙΙ:ε Ι:ιιτιθΒιοτιε.

Ι:Γ ιι:ΙΙιτι έωΙιτΙδιιιιιε :τα νιι:οε άα:Ιιι:ειιι ι:Ιο Ια

Ρο3-:ΙΙιοιι τΙεΙειιι:ΡτοΡιοτειιίοτι, δ: άι: Ι·-τειιτΙι:8

ιΙοιιιοιιτισιιτ πία:Ιειιιο: :Ισ Ιουτ μη” 116€::

κά. 7'

Ξ'ΒΟδ'Ε ΙΕ

Ε εοτιίισΙι:το Μαι 8ε ειιιοιιΕ ιιιιι: τσιπ σε

ειιιε νοιιε :πιει Δια , εΙΙ: ντ:ιγ. Μειἰε αι

τ:είτ Μάτι: ὸεἐ εσ.ιιίωΙεί ιιι:ΙΙ:ε ἐστι οτιιΙδ.

:σε Ι°νιιο: άι: Ι':ιι.ιτττ:,Γοτιτ ιι:τι νιιισε 8: ειτ

τιι:Ιιέσε ετιίΙ:ιιιΒΙε , & τι:οιιιιι: ΙΙ τιιιεΙτιιιι:

Μπι: 86 Ιτ.τειτιοΙιε νοΙοτιτέ 2οὑ. Η Ια ΕιτειΙο

τιι:αΙΙιτέ εοιιττειιτιτ 8: τιετιτ Πει Ιω τιιοιι

ιιοτιιοιιε άι: Ι°‹: ἴΡτἰτ ΙιιιιιιιίτιΞΟιιγ,άιότ-εΙ

Ιο.(ΙιτΙΙιι°γ ει ειικιιτιι: τιποτε ΡιιττιοΙΡετιτο

:Ισ τιιιίΙοτι τμ ιι):ιιτ επιασε Ια νοΙοιιτέ ΙΙΙιτο

Ρωιτα: ειπε :ο .ιιιιι ιι ιιιιτιιτοΙΙ:ττιι:τιτ νίἔι



  

σοκεοτ.Ατ. Με υπιι6εΪ

Βσ άσ "ΜΟΗ, π σιισοτ Ισ ίι18σιτισάτ,Ρειτ Ισ:

άιισΙ ΙΙ Ρσιιτ ά:: Ιι1γ- ττισΠησ άΙΓσσι·ιιστ ώσ

σιιι1σ σΙ1οία Βοπια!ιισε ΙΙ σο8ιτοΙίΙσ1ι1σΙ

Ισε σΙιο&ε Μ” άοΙτ ΕάΙτ,δε άιισΙΙσ8 σΙιοΙσε

Ισια άοΙτ άσθτστ.7ΙΙΙειΙε σΙιεισιω άσίἰτσ ει:

Θυ.'ΙΙ ἰυ8σ σΙΈτσ άσ ιταΒΙσ,8: ΗΜ σσ άι1°ΙΙΙσ

οτε: άσι10ίτσΙΙ:τσ ίω)λΕπ Ροιιττέτ το” ασκ

ΙΙΙάι1ίοιππάσΙα ταΙΙοορι1:ΙΙΒσττέ άσνοι1

Ιοὶτ,οιι άσ ιισ νουΙοἰτμε:πισω Ισ ικ·νσιικ

με άπο άπο τουσ απο: σσίΙσ ΙΙΙσσπσ σ
82Ιστιισιπ: άΙειιιτειπτ σ1ι1σ Ισε ΐοιιιιστ.ειΙοσσ

δε άὶιιἰιισε ΡιιΙΙΙΙιι1σσε οτιτ να ΙυΒσωσητ

ι:1ιιΙνοΙάτοιιτ, νη νοι1Ι0Ιτ φωσ Ισ σοτ

τοιτ:Ρτ ἰειτιπἰε , δ: ντι Ρουιιοίτ :Ισ Ρτο πι

ΡτσιπσητοΒτσπίτ του: σσ άω°ΙΙε άσίἱτστιτ.

Μσἰε ιΙ σίΙ: ΙπΙστι Ι›σἴοὶπἔ άιισ Ιω Δωσε ΙΙα

ιτιειΙιπσε ί-ογσιπτ ΡΙυεΙΙΙπσε ,- Ιοτε άιίσΙΙσε

Ισ σοιπΙστιπσιιτ ση Ια σοτιτσιυΡΙετΙοπι άσ

ΠιιτσΙΙσόΙ άΙιιἱτι , δ: ε1ιι”σΙΙσε Ισ Ιοἱστιτ

πιοΙπε ειιιέά σΙΙσε ΐοιπ ΙιπΙΙΙΙοσ 8ε Ισ πάου

ιιστι-ι: @σε Ισε σοι·Ρε , δε πποΙοε σιισοτσσ

άιπωά σΙΙσε (στι: εττισΒέσεαυσσΙσε πιστο

Ιπσε εσττσίΙστσε.Ετ Ι”σκιτι·σπισ ίστιιΙτιιάσσίΈ

Φωτιά σΙΙσε 5,εάάουιπσησ ά νὶσσ , Ρ0Πτ€σ

ςιίσΙΙσσάσσΙισσπτ άσ ΙαΡοίΙσΠὶοπ άσ Ισα: Ι

Ι ΡτοΡτσ ωτω1. (Σ: άιιευά ιΙε άσίὶοιιιιιέτ

Ισι1τησψι άσ`ΙεΙιιπιἱστσάσΙει Ισμιιστπίπσ

° ' εεΦό»
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ιινπε οικφ3:ΕεΜε: :Β

ν6τίτέ,δε Ψ.1Ή8 [σε :ιω:Μποιπτ ασκ όιοΐοε

Βειίἶο5 8ετετιεΒι·ειιΓεε,ἱΙε ΐοιπ ίουάειίι1 οί·

ίαΐε1ιιε: ό,νπε Ωι1€€ὸΪἔΠ0τΑϊ1€©, δκττοιι

Μα άκ: Ρειθἱοτιε ττοΓ-άειισ8οτειιΐεε. Ε:

εϊιεεοΠαιι1ε ὁ. ὶεοΙΙΒε,8: Ιειιτ :ι ΡΙειιτόΜέε,

Πε Μάσα δε ἴαιιοτ1ἴεοτΙει ΓετιιΙευτΙο, ἔι Ια

εΙυεΠε Πε ί`ε Γοτπ ει1Χ-ιτιεΐτικε ἴοιι:-ιτιἱε,

δ: Ϊοιπ εοιτυπε ΩΓ6Ιειι€5 άι: Κατ ΡτοΡτο

|ἰΒεττέ. Εοί-ε1ιιεΙΙοε ::Βοίέε Ια όὶυΙιπ: Ρτο -

υΙὁετιεε,ςιιὶ νοίι3Ι τουτ ‹Ιε τσιπ:: ετοτιππό,

τε8ατόε 8: εοπτε:ωΡΙ:,ιΉΓΡοΐο δ: Ισαάκ::

.Μπιτ άκιωπο Γε1οπ ίου ιπαὶατ.

ΡοΕΜΕ π.

1)Ψπε σ·ώπππ:επω

Βε!)Ύπ έσωσε παωΠουπενε

α!τεσπαπιώνιπ: ιἰε/ἑιἔ:

.Ρπαύπ: απόσα· ιἰε ΜΜΜ

ιἰε /ι::]διπίε: πηοπ:

14 αντε απ έεα'ππ: πε/δπἔε,

Ε: πι·μια πω· ίε:/ππ/οπ:

α!η·ππετ: ίπ πω· ρ··ς/Ε»ποίε.

21/10: ἐ σείπ)| ιπ%· 2ίεπ2

ΜιαΜΜΜ: ἔω· κά· /δπ £ιππιι7/ε,

@επ πυρά: πεβ Μαι;

Ου· :ων(Μ: ί!τοπΜπΡίε: Μ

σε” 591 ; ' ..με -.
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οι

Ι

@Ά

4:οΝ8ο1.ΑΤ. οι: ΜΜΜ”. .

Ν) Ια ιιιιιιΐ ιΙερι1 οιιιιέειιιι ›

ΞωιιοιΠἐ ιιί'Τιιιέιο: ιιιιιι(ζο,

.τα των 42ιιιίΠε π] Ζ,84%

ΝοΖιυι ισίοιιι]οιι οιιιιιιι€ζε.

τω: α· μι· ποιο Ίιφιοιι.ι οι;

.ΕΦ πιο; α· οιιι ιι ειι ι:[Ι7'6 -

Του! σε@οι απ”, · _

Ξιι Μι ιιιοικειιι μια ιοέιιοψιε..Ω ιἰοιιι ιΙ)Ίιιιριά:ΙΜ ιΙεΜι.

ΙΙ Ίιοιιἰ Μα ο· του: ιποιἰειε,

10,ι-]Ι-ιθιιιιι Ζε Ίνα] .Μα

.Εξ/ΜΙ ιιιιιΙπιιι ιἰε ἰιιιιιἱειιθ

$οιιι. Με 1.Α ιιι. ι>ιιοεεΪ

Βοεεε ου νιιε οΒιεόΈιου εοιιτιε εε ιιε

άεΙΙΙυε, @ο Μι Ριτουιόειιεε 8: Ιε ΙιΙσει·ειΙ οι ι

ττε ί-οιιτ εΙιοΙ-εε ιιιοοιιιΡατιοΙε8. εε φαι Ριου

ιιε Ρετ ποιο :ιιιΓοιιε. Οι: Η Πιειι Ριευοιό.

τοιιτεε εΙιοίεε)νοιιε Με μα ιιιτειιιεε ,ΙΙ έω

τω ουε ιιο:_νοΙοιιτει 8£ Ρειιίέε: ιιε Ρευυειιι:

:Με αυτια ουε (ο. Ρτουιι:Ιειιεε αυτο άειει

Βιίτιέ. 86 Η Ιποιουιάειιεε ΡιευοιεΙτεΙΙειιιειιι:

Ιεε ουσία , ουε Ιου: ευειιεττιειιτ ίου ιιιειιιτει

› Με, επτα: Ιιοεπέ ιι'ο. ΡΙυε «ΙεΙιευ,επτειιι:Ιυ οιιε

ΙεειΙεΙΙΙ:επιιοιιε 8: :ι&ιοιι: ‹Ιε ΓΙιοιιιιυε Ιου:

ι:Ιιιιιιιειιιειιτ ιιΙΙι·ειιιιτεε ὰ νιι ΙευΙ ευειιεπιειπ.

. _ . .

«Μοτο ειιίυ)·υτονειιι :Με ιιιεοιιυευ1ευε ουιιιε

  



τ.ινιιτι ΟΙΝφΧΕΒΜΕ.τιοιιιιοτιτ Γεω ιιιιριοτό €ΙΙ:το τοοοιιμοοτιιιιιοιΙΙο

τιιοτιίΙ:το :ια ΙΙΙ δ! ίιιιτο οι: Γοτι τΙιίοοιιτε.

Ριιοειε πι.

Ι.οτε,τΙΙε-Ιο, ιο ΙΙιιε οιιοοτ ττοιιΙιΙο
οΙΙνιι ιΙ0ι1τοΡΙιι8ιιιε1Ι-2ἱίἐ. Ετ τιιιοΙ

οΙΙ: οι: τΙοιιΙιτο2 τΙΙότ-οΙΙο. Η: ιιιἔο Ι›ὶοιι ι

τιιοιι ειτΙιιΙε ιιιιοΙ ΙΙ Ροιιτ οΙΙτο.:ΙΙ πιο Ιοιιι

ΙιΙο οπο οοΙει οΙΙ: ττοΡ οοιιττειιτο 86 τομι

ετιιιιιτ,τΙιε-ιο, τιιιο Ι)ιοιι Ρτοιιοικοτοιι

τα τ:ΙιοΙοε, 86 ιιιιΊΙ τι ειιτ τιο:ιτιττιιοιιιε :ια

οιιτιο τι·:ιιιοΙιο νοΙοιιτέ .ν Ροιιττο οπο Η

Βίου νοιτΙ τοιιτοε οΙιοΐοε, 8ο τιιι)ιΙ τιο ›

ΡιιιίΙο οί)ττο ττοτιιΡέ οτι οιιοιιιιο ίοττο , ΙΙ

οΙΙ: ιιοοοίΙοιτο οιιο €οΙιι ειάιιιοιιιιο, οιιοΙιι.

ΡτοιιιτΙοτιοο αυτο Ρτοιιοιι οΙοιιοἱτ Μικ

τω. απο οι: τουτο οτοτιιιτέ ΙΙ ΡτοιιοΙ€Ι

δ: οο8ιιοίίτ ιιοτι ΓοιιΙοιιιοιιτ Ιοε ειότιοιιε

86οΡοτοτιοτιε :Με Ιιοιιιιτιο5 , φοιτ οτι

οοτ”Ιοιιτε Ρ·οιιί·οοε 8ο νοΙ6το2:Νοιιε Ποιο

τοτιε :ιιιοιιτιο ΙΙΙιτττέ τΙο νοΙοιιτο, δ: Η τιο

Ιοτοττι 2.ιιοι1τιοτ:Ιιοίο, τη ιιο Ροιιττει-οτι

οιιοιτ ειιιοιιτιο νοΙοιιτέ,Πιιοιι :οΙΙο οιιοΙει

ΡτοιιιιΙοιιοο τιιιι τισ Ραπ οΙΙ:το ττοιιιΡέο,

αυτο Ρτοιιοιιο: 8ο ΙΙ Ιω οΙιοΙοε οιιι (σο:

Ρτοιιτιιοι ίΕΡοιιιιοιιτ εΙοίΙοιιτιιοτ οτι οιιττο χ

Μ ΙΙ



  

σοΝεοιΑτ. οσ 1>ιι::.οεξ`

στ: Μάι σΙΙσε ΙΒΝ: :σιισιισε Πο, ειπα> . ΙΙ

ΡΙ:ιε συσιιοσ σσ::ειΙ:ισ Ρ:σι1ογει:ισσ άσε

ΙΙ:ιά:ισηΙ::ιτιώε ΡΙσ.ιΙΙ:οΙΙ νι1σ οΡΙτιἱο:ι δ::

σ:σο.:ισσ Ιοσστ:ειΙ:ισ. Ε:`Ισ :σΡιιτσ σΙιοίσ

ωσίεΙ·ιο.:Ι:σ 8:::ιο.ΙΙισιι:σι1[σ,άσ στοΙ:σ :άτι

ΙΙ άσ Ι)Ισιι δε ιιΈΡΡ:οιιι1σ με σσίΙσ :ειΙίο:ι

Ρτιι;Ισ :::ογέ :Ισ ΙειάιισΙΙσ ειιισ:ι:ιε σ:ογστι:

:μι ΙΙε Ροιετ:ο:ιτ :σίουά:σ Ισ Πασά άσ εσ

ΙΙ:σ σι1σΡ:ίο:ι,οσέάΙΙε :Πίσω σ:1:ισ Ισε σΙιο- ο

(σε ο”ει::Ιιισο: με , Ροι1:::σ άιισ Ισ Ρτοιιί

άσ:ιεσΙσε ε: Ρ:σιισιισε άσιιοπ σΡασ: οπο

και σο:ιτ:ειΙ:σ Ροιι:σσ ουσ σσ :1ιΙΙ άοἰ: σΙΙ::σ '

:ισ μα: σΙΙ:σ σασΙισ Ι: Ια άἰιιἰοσ Ρ:οιτΙάσ

::σ.Ε: σο σσΙΙσ Ιο::σ σσίΙ:σ :1:1σίΙ:Ιοτι του:

:ισ του: σα τσΒοιι:ε:σστ ΙΙ :ισ Ιστοί: με :ισ-Δ

ι:σίΙΙιΙ:σ ουσ Ισε σΙιοίσε :Ιοί ίου: Ρ:σιισιισε

2ττἰιΙΑΙΙσι1τ , :ησἱε ΙΙ ΓστοΙ: ιΙσσσΙΪάΙ:σ.άσ

Ρ:σιιο1: Ισε σΙ1οΙσε ίιι:ιπσε. (Ι6::ισ Η ποιο

11οιιε ::8ιιαΙΙΙΙοοε άσ ΓσειιιοΙ:,ίΙ Ι:: Ρ:σΐσΙσ

έσ σΙΙ σε:ιίσ άσ Ι:: :ισσσίΙΙ:σ άσε σΙ·ιοΐσε ΙΙ:

1ιιτσε , ο:: Με. :ισσσίΙΙ:σ άσε σΙαοίσε ΙΙΙ

τιπσε α: οσσειίΙο:ι :Ισ Ισ ΡτσΓσΙσπσσ:86 σας

:ιοιιε :ισ νοοΙιιΠΙο:ιε ΡοΙο: ιπο:ιΙΙ:στ,οι1σ

σ:: οιισΙ:1ιισ Γοι·:σ ουσ Ι”ο:ά:σ άσε αιιιΙσε

ΡυἰίΙσ σΙΙ:σ,Ι'σιισπσπΙσπ: άσε _σΙιοίσε Ριτσ

σιισι1σε σίΙ οσσσίΠιί:σ: 86 σ11€οτσ οιι”ΙΙ :ισ

ίΙσπι1Ι:»Ισ Ροἱ:ι: σ1ιισ Ισ Ρ:σ(σΙστισσ Ιοί-στο.: σ:

Ι

Ι
ι
›

..-Λ-Ι



 

- 1.1ν1πε ‹:1Ν‹χν1ιωιε. π”

ικηειτπειπ πεεείἶεἰι·ε ω:: εΙιοίἱτε. (Σοσι

πιεθ εΙυεΙΗιίνη ΩαΠῖ:ὁ , Η ώ: ηεοτίἴἔιἱτε

9ι1ΩΡοΡἰΠὶοτ1 ‹ἱε εειικ-Β. Ϊοἰτ Βοπτ1ε ι1ιή

ετονοιπ εμέ! Ϊοἰτ είδε, 86 πιο εοιπταἱτο Η

Γο“Ρἰηἰοτι εθντανο (με ε1ιιοΙε1ιι”νπ Γοὶτ :ιδ

ίἱε,Π ι:Π ιπεεΠΞιΙι:: ΠιιΉ έειίΐοε: Η πεεεΠἱ

τέ είὶ εΙοικ ω Γντι 86 :τι Ι'επ1ττο: επ Γντι ·

δεί!τε είδε) 8ε επ Γειιπτε ό,οΙΗΜό ντεινε:.

Μαἱε εείὶιιν-ἱἑι πε ίαίδει:1 με , Ροιπο:ο

ε1ικ ΓοΡἰΜοιπ :Η ντε-ινε ε1ιιΉ είἱ ειίΪΪ5:εὶη5

ΡΙυΙἘοίὶ είὶ ΓοΡἰιτὶοτι να”, Ροιπατ εΙιι”ὶΓ

οἱὶοἰτ είδε Ρτεωἰετεωωτ. Ετ Μαι
. κ 5 :

:μια Η νι·::ιτε Ρτο εσάε ά νο ίει:Ι εοίἰο , Η

εΠ-εΠο νικ ε:οππηιιικ πετα:(Πτέ ευ τον”

Ιεε όευκ. Ο: :ίὶ-Π ιππιιΜΈΠε: ε1ιι:1,6 μπι:

ὸἰΪεοιιτἰτ ό: Η Ρτοιιἱὁοικο,8: όεε άιοί-α:ε

-ειάιιοιήι: επι νικ ιπώικ ώμο. Οι: εσω

Βἰεπ :με Ιεε εΙιφίΕ5,Ρουτ ἀουοἱτ ω" ει1ἱι:°

Ϊοἱτιπ Ρτει1οιι€ε , ΗΜ π”πὸι1ἰοτιπεητ Επι:

Ροι1ττηπτ Ροιιι· ποπ εθ:έ Ρυ:ικυέ6. Ετ 68:

ιι:εείΪἑἰτε (με ΠΜ: Ρτει19νε Ιεε εΒοίεε

ἴιιτιιτεε,ου :με Ιεεώοί-οε ΠΜ! σ. Ρτεικ:ιιδε

πωπω. Ε: ατΙ:ι ίου! ἴυἔἱἱι Ραπ· 9Ιὶετ δε

άαΠττιιίτε ΜΜυοι:τέ άι: 1ο. νοΙοι·ιτέ.Ετ ρου:

Παπ «:Πτο Ροἱητ ά)ειυποτειΒε , Η Ϊωοἰτ ία:

Ιιοτε άο ΡτοΡοε , 8: τοστ ει: :εΒοιπε ό:

μ: ι1ιιἰ άοάι οίὶτε,ίἰ Ραπ ὸὶΓοΞτ , «με Μαΐ
ι Μ Π!



Ψ_'__Ἡ

οουεοι..ιιι. οι υιιιι.οει:.

1ιευιευτ εΙεε εΙιοΐεε τετιιΡοιεΙΙεε ?ΜΙ εαυ

Ϊε ιΙε Ι'ετετυεΙΙεΡτεΪεΙευεο. Ετ ου)είΙ:-σε

2υττε εΙιοΪε ὸε Ρειι(ετ,ουε Ι)ιευ ΡτευοιτΙ

Ιεε εΙιοίεε ειιΙυευιι, Ρουιτεε οιι)εΙΙεε ὁοι<

υευτ :ιόιιειιιτι ΙΙυου Ρευίετ (με Ιεε τ:Ιιο

Με ουἰ ΐουτ εΙεε-ιο. ‹Ιε Ιου8 τειιιΡε πιά

Δυι:ιιιιεε Γονευτ εουίε ιΙε εεΙΙ:ε Γουιιευιι

πιο Ρτουιάευσε ·Ξ Β'ευ:ιυτιι€ε ουουά ιε

@αν ουεΙουε €Ιιοίε ουτε: ΙΙ εΙΙ:υεεεΙΤει
:ε ουΙεΙΙε ίου. Ε: ουιιυεΙ ω οο8υοιε

Βἰειι ε1ιιε ειιιεΙουε εΙιοΓε Ϊετ:ι, εΙΙε ι;Ιευτε.

εΙΙτε εΙευεεεΙΙιτε. Ετ .Μ Ι,ευευειυευτ

τΙεε εΙιο[εε Ρτευευεε υε Π: Ρευτ €υιτ, :ιν

ευιτετειι θεου ου υιουεΙο. Ε: Π Ιου (ο

νειιτ ΡετΓυιιι:Ιει: ουεΙυυε εΙιοίε ειυττετιιετ

ου°εΙΙε υ'εΙΙ , εεΙο. ίειιΙειυευ: υ)εΡε με.

ΙΙ:Ι·ειιοε, ιυειἰε πιο οΡΙυΙου ΕιιυΙΓε Ιου ερ

.Ιοι18υέε δ: εοιιτιιυτεἔι Ια νετΙτε.Ετ Ρουτ

"Με ουεΙοιιε εΙιοἴε τΙοἱτ οιΙυευιτ,ιυειίε

που Ρειε οιιε ΙΙουειιειυετιτ ευ Ιοί: υει:εβ

·ώιίτε υγ εεττειιιι , εοτυιυειιτ Ρουττει Ι'ου

ΡΕευοιτ ου”ιΙ‹:Ιευτο ιιόιιετιιι 2 Οι: εσω
ιυε Ια ίεϊευεε ιιεΡειυ:Δ εΙΙι·ε ιυείΙει: που ·

Ια ΒιιιΙΙευό:ιιυίΙΙ σε ειιιι Γι: εουεοἱτ ά'ΙοεΙΙε

ίεΙευεε , υε υευτ εΡιιε :.ιυπιε ουεΙ'ου Η

εοιιεευ.Ιἱτ Ρουτ οείΙ:ε ι·ιιιΓοιι αυτ-ου ουΙΙΙ

ιι°χ ειΡοιιιι εΙειυευΓοιι8ε ευ Ια Γειευεε.,Δ·



ιινιιε οιιτωιιιεινιιιζ :ιο

Ροιιτοο τιυ°ιΙ Ιουτ ουο οΙιιιουιιο οΙιοΙο τω:

τοΙΙο, :τυο Ισ. Γοιοιιοο οοττιΡτοιιιΙ ου,οΙΙο

τω. ω” ι:Ιοιιοι οτι ουοΙΙοίοττο Ι)ιου

ΡτοιιοιτΙ-ιΙ οιυο ατε τ:Ιιοΐοε ιτιεοττειιιο8

τΙοιιιοιιτ πάυοιιιι:2 (Μι ε'ιΙΡοτιίο ου”ιιιο

υιτειΒΙοιιιοιιτ οΙΙοε τΙοιυοιιτ ιιτΙυοτιἰτ_, δε

τουτοετοιε τιιι”ιΙ Ιου ΡοίΙΙΙ:Ιο ΓουΙοτιιοιιτ

τιυ°οΙΙοε ιιτΙυιοιιιιοτιτ,ΙΙ οΙΙ: ττοιιιΡο. 6ο υο
ΙΙ τι)οί)τ [πιο Ιιοιτο τΙο Ροιιίοι· , τιιτιτ εΙου έεΙιιιτ

ουοΙ”οιιΙοιΙοιυο Διιο. Μαιο Ιιτ:οτιιιιιο
οΙΙοε Ιουτ, ΙΙ ιυξζο ουΙοΙΙοε τΙοιυοιιτ οΙΈτο,

ότι οποιοι:: τιυ”ιΙ ιυΒο τιυ°οΙΙοε ΡυιΙΙοιιτ

οίττο,ου ιι)οίΙτο Ροιιιτ, τιιιοΙΙο Ρτοίτ:ιοιιι:ο

Ειουτ οίΙτο εοίΙο-Ιἔι, €1υιιιο οόΡτουεΙ Πο τΙο

τοπικ: ιιγτΙ'ειίΙουτέ Ξ ΕΙΙο ιιο τΙιΙΐοτοτοιτ οτι

:Ιου τΙοε ΡτοΡΙιοτιοε τιτΙιοιιΙοε οΙο τωειο,

ουι ΡτοΡΙιοτιίοιτ ουο τουτ α: ου°ιΙ όΙτοιτ,

?σου ου ιιο Ιοτοιτ Ροε. Ειιουογ Γυτικιβ

Ιου. :οΙΙο τΙιυιτιο Ρτουιοοιιοο,ΙΌΡιτιιοιι

τΙοε Ιιοτιιιτιοε, ΙΙ οοιιιτιιο ουκ οΙΙο ἱιι8ο Ιοο

οΙιοΙοο ιιιοοττοιιιοε τΙοΐουοΙΙοε Ι'ουο

ιιοιιιοτιτ ιι,οίτ με ειΠουτοι @ο ΙΙ ὲ°

Ιυγ,τιυι οΙτ Ισ. Γουιτο ττοί-οοττειιιιο τΙο

τουτοε οΙιοΙοε,τιοιι ιιο Ρουτ οΙΙτο ιιιοοι:

τοιιι τη σιοΙιο:Ι”ουουοιιιοτιτ υπο ττοβοοτ

πιο τΙοε οΙιοἴοεου°ΙΙ αυτο οιουουοεάουοιι:

οίΐουτοιιιέτ ειιΙυοιιιτ. Ετ ΡουττΞτ το ιιο ν”
Μ οι] ο



σουεο:Α·:·. σε Μπι-ισα

Ροἱυ:ου”ΙΙ γ Μ: ειυσυυσ ΙΙΒσ::έ ω: άσυ

Βστει:Ιουε,8σ Ι1υυπιίυσε οΡστυτἱουε :ΡυΙε

ουσ Ι°Ιυ:σΙΙσό: άἱυὶυ,ουἱ νοΙά :ουτσεσΙιο

ίσε Ισ.υε σ::συ:,υγ ἔειυ:σ συσυυσ, Ισε Ιἰσ 8:

σου:::ιΙυό: ἔι νυ ΙσυΙ συσησ:::συ:. Ε: Π οσ

Ιει σΙΙνυσ Ιου :σσσυ , ΙΙ σΙΙ: απ:: συΙάσυ1:

α1υσΙΙσ :υίυσ δε εΙυσΙ άοιυτυειἔσ εσυ συ

Ιυγτ ω:: σΙ·ιοΐσε ΙΙυ::ιεΙυσε. Ε: συ νει-Ι:: Ισ

Ιογσ: σίΙ Ρ:οΡο)ίσ συ::Βουε,δσ Ισ ΓυΡΡΙΙσσ

πω: Π1ει11υε115. υιε ιι°ειυσυυ. :υουυσ:υσ:
άσ Ι°σΙΡ:Ι: ΙΙΙετσ , 8σ(ΙνοΙου:ειΙ:σ , υ σ Ρσυσ

€ισ:Ι3σ: :η Ι°νυ υγ Ι'συ::σ. Ε: α: :μυ _

συ: οἱ: :αυτου ΙυΙΙ:σ δε σ υἱτειΙσΙσ δώ:

ε: Ι-σσυοἰΕΡιιυἱ: Ισε :υευυε:Ιε , δ; Ι:ιΙΙο.:Ιστ

ΙσεΙ:ουε,σίΙ Ισ σΙιοΙσ Ισ ΡΙυε ἱυἰυΙΙσ :Ισ του

τσε?ά”ειι:ο.υτ σ.1ιισΠάσ Ισυ: ΙΙΙ::σ νοΙου:σ,ΙΙε

Μ ου: σε ου σι,ου συ Ι:υσ,ου συ Μ:

ιυσΙείΞΙΐζΒΙοει: σου::ειἰυόΙ:ε ρε:: ΙσυσσσίΙΙ

εσυ: ει ΙΙ Ισ άσε σΙποίσε ίυ:υτσε. Ι.σε νΙσσε

άουσ, 8: Ισε νσ::υε υ”ευ:ου: ΡουυοΙτ άσ

ο ἴεἰ:σ ειιισιιυσ σΙιοΓσ, :υ:ιΙε ΡΙιιΙ:·οΙΙ Ισ σου

ΙυΙΙου :υσΙΙέσ 86 που άΙΙΙΙ::8:ισσ άσ :ουε ·

:υσ:Ι:σε.Ε: σσ :1υΙ σΙΙ: συσο:σ Ρίε,σ”σίΙ: ουσ

Ιοτά:σ άσ :ουτσε σΙιοΙσε Ρ:οσσάευ: άσΙσ.

άΙυΙ:ισ Ρ:ουΙάσυσσ , 8: ΜΒ Ρουυσιπ :Με

σΙΙ::σ ίεΙ& άσ Ια ΙΙΒ:σ άσΙΙΙ› σ:επΙου άσε ΙΙ‹ῖ

υπσεάΙίευ: :1υστουε υοενΙσσε δε :ου:σε

.σ_..Β.....__.·-.μ.:*



μ τ ο -··' έ -Λ-.15ιτε

τ%-.νή έ ή. 'υ υ . Τ... ..

ι.ινιιε ε:ΙΝΩΙΤΕ Μαιο 157

ιιοε βιυ!τεε Γε τετει·ειιτ έ. !”τιιιιΙιευτ δτΐουτ
ει: ‹Ιε τουτ Νεο. Ι)ουεεΙυεε ΙΙ ιιΙν τι τ:ιιΓοιι

ιΙυ ιιιοικΙε ον τἴεῇιετετ ιη ότι: μια.. θα:

ιιυε Ρουιτ:ι!'οιι εΙΡειετ , ου ιεουειιτΡατ

Ρτιετσε,τ1υιιυεΙ νο οιτΙιε υεεείΙἔιιιε 82 υι

ειιιτιοΙε Ιιε δε εοιιτιο.ιιιτ τουτεε Ιεε ευσ
Ι-εε €111€:!Ιοτι ίτ::ιυτοΙτ ι:Ιείιτει2ΙΙ Ι-ειυτ άουτ:

ειΙσοΙιι δε τειεττετ ει: !Ιευ! τοιιιιιιειεε ευ

·ττε !)ιευ δε Ιεε !ιοιιιιιιεε,υ>είτιετετ οιι τΙε

Ρτιετ.()ειι ΙΙ Ρουτ 8υττόοιι ό:: ιιοΙΙτεΙυίΙε

!ιυιιιΙΙιτέ , Ποι15 εισ.1υετουε Γιι·ιεΠιιιιιι!ι!ε

ιεττΙΙ:ιιτΙοιι οι: Ια 8τιια: τΙιυιιιε : δ: εμε σε

Ιου Ισ του1ιιιομιι μι: ΙετιυεΙ Ιεε Ιιοιιιιιιεε

ΓετιιοΙευτ Ρειι!ετ ι Ι)ιευ,86 Π: ιοΙτιτΙτε μι:

Ιεε Ρτἰειεε ιι εείτε Ιυιιιιετε ιιιειεεείΙΙοΙε,

Ρουτ οΙιτευ!ι: εε ιιυ”ιΙε τΙειιιοικΙειιτ: 8τ Η

υοιιειιάιτιεττοιιε Ια ιιεεεΙΙιτέ ότι ε!ιοθε

ί:ιιτυιεε, δε ου: ιιουσ ειονοτιε ειυε ιιουε

ιι,εινοιιε :ιιιευιι Ρουυοιτι μ: εμε! ιιιονετι ο

Ρουττοτιε ιιουε είΙ:ιτε ιοιι·ιότε δε νιιιε δι σε

Ρτιιιεε δε ειυτΙιευτ ίουυεττιίυ τΙε πουτσο·

τΙιο!εεΞΕτ Ρουιταιιτ ΙΙ ίετιι τιετεΠ”υιτειιιιε

Ισ Βειιιε Ιιιιιιιιιιιι , εοιι·ιιιιε νουεε εΙυιιιω.
ιιΒιι€υειεε,Ιευτιιέ ό:: (οιιοτιιιειΡε ξςιΙε Η

ΐουτσε,ε!ευιτιιιιειιτΙΜ ά ΙΟ ϊΦΙΙΘΙΠ%

-ο Μ ο ο Μ. ν
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ι

η Ι› Ι ο·ουεοι.Ατ. Μέ ι>υιιισοζ

· · 'Ρο.ειιιιε τω.

Ι ' Ρι ερ οιιοδ·ιΙιι ιΖάιιΜΙ -

: Ο %ι ιιιιιιιιιΜι·ιιιιι·ε ο· σἰεἰἰει

.Ζε·Ιιειι ?κι ιιι·ιιι [Μ6οϊό

?Με εοφ· ιι Ζ,ιιιιιι·ε Μιά?

› Μ!ιἰιειι Με: ιίιπ·ιι/ιοιι;

.Ε·ηθιιι·7ιιε έσω: ι|ιά·.ι ”ιιιφε.υ

Σε ιιιιιιιιιιιιιιιειιι βιιιιι·ιά·.ι,.

. . Ιυιιιιφε:[ηι·πι επ οιιι:ΙΙιοιι?

Ηιι3ι ιι ιιιιιιιιι)ι ιιοιιιιιιιιι ·

Ήι>έιιι Μινι· οφ.Μη”,

“Θ” ἰ,Ίιιιι> 2”ιιιιιιι ιιοι·ιιιιιι',.

οι· ιιιιιιιιιιιιιιιειιι ιιύθιιι:έει. '

: Μαι: Μιββέι·ιί ἰΙειι

' .ΕΜ·ιιιέ[ε [οι ι°οιφ|ι9 Θ-ἰἰεέ

,%,ιιιι ιιιι·ιιι?απ ειι/ί=ιιείιε,.

.Με /εμ>ιιι τοιιιιιι·σιιέπ Μ». ' _

- βιιι·7ιι)Ίιιι ιιι·ιΐ2·ιιι ιἰε πιτ

@ι ιειιιίββιι ι>ιιιιιιίβύει:

.Ει/82ιιιιά .ι Ξειιοιιι>ιιι·

.πιιιε Μ>ι·ιιέί£ί£έθΪ

-..5έ:Ι:ι.72”:Ι.ϊΕιυ““°πε
- <#ιιςι·.. .

.Πω-ου θεοι: κέφια. ' . %

.ιοΜΜΜμαι: Μου: . _. Ι

Κ

ι

_ .__1-...μ.._ ...Μ

·;τ*.ε:

-Μ-ιιέστπι:Μ'ή-::4-Μ”Μ-μν”ει..:ι.πεο

 



ιιινιιιι :πισω πω".

.5οοΙΙο πο Ζο/ἐοπ ιτιβι,

94ο :οΙΙο ἔΜΜπτο ο/Ι(ζινΜαίο

17ι·/Ξ τοιιτιυι·πτει· οφ,

δαπ:/ταιιοικ το 7Ιι,ο7Ι ιιΙσπΜΜοΙ

%ο/οιίΊω|ιοτι:-ιί/Ιιτώιιιττοι·

@ψ :το του! υισιιζιιιιε;

θα ιί)Ίσιο ιατιωτκ που διοιιέ'

1αβι·πτο τηιτς/οπιον?

@τι οιΙι)οπο τ:/Ιο22 ι·ινκέτοιιι

, . .
.Ζ ιιιτοΙΙοδΙ ιιΙιιιιιι του!@τη

1ο ισα! τοιι/ἱιιΙεινιιιτ, . .

Ρου/ί/ο:ζίιττιο.τ τιιζιιουιΙτι:.

Βου: τ· ο/ξβιωιοπι οι· , . η

__(ζίοΠο ή! τα £οι79.ι ρι·ώπιιιοπ,

Ντιπ έτι εβώιιοβ2ιιίωε,

Μοι:/διπωωτοικεπτ Με”. -

@ι άουτέκ ω” τ”ι·ιιίιτ:ταιις

πω· οι στου· ἰιι/ἔἰοιιτο,

Ι!#4! »ία τω: @κιμου,

22 έα τω: »Οι τιζιιοι|Ρωτο. _ `

2!ο έκ τΙ:ψ: τοιι/?οιιι·.τ ·

δοέζιιο/Φπτο Μιιιωτ/ί>Ιίο, - π· ?

Μαι: 21021 είε τΙΜ[κο τις” ε,

%:42τά ΉΨτο Μιι'ιβιιιιτι.

οι·

Μ? ή)

ι38

  



ν· " Μέσο

'σ ο·ΝεοΕΔ°Ε. σε 19:11:09..
Ι .'

ο δοΜΜΙΙ:::ε ο: :ο

πο. ουσ”.

...υ...*Μσ

Ε:: ΡΙιΙΙοΓοΡΙιΙσ σοωωσυσσὲάΙίΙουΙάἔσΙΙὰ- ‹

' υσΙΙ·Ιου :σσσάσ:ι:σ. 8: Ρ:σ::ιΙσ:σ:υσυ: συ : '
ΙΙ συυοΙ:_οι.ΕΙσ Βοσ‹:σ ο σΙΙ:έ Ρ:ΙυσΙΡειΙσπισυ:Ιυ

Ι άυΙ: Ι: ::σ άου:σ Ρετ :Ισια υιο:ΙΙ-ε. Ισ Ρ:συεΙστ, !

ουσ ΙΙ Ι)Ισυ Ρ:συοΙά Ισε σΙιοΙ.σε σνευ::,ΙΙΙσπι

ΒΙσ ου'ΙΙ ε'συίυΙυσ ου'σΙΙσε άοΙ:ιση: υσσσίΙειΙ

: εσ:οσυ: σιάυσ:υ:.Ισ Ισσουά, ουσ Ισε σΙιοίσε Έυ

τυ:σε,άσΙὶ1υσ1ΙσεΙ'συσυσπισυ: :Η Ι:ισσ::εΙυ , :Ισ

Ρσυυσ:ι: σΙΙ:σ σσ::εΙυστοέ: Ρ:συσυσε Ρε:Ια :πο

π.υάσ:ισσ άΙιουσ. Ρ:συιΙσ:σ:υσυ: σΙΙσ ::ιουΙΙ:σ,. Ι

ουσΙσ Ρ:σίσΙσυσσ :Ισ Ι)Ισυ υ'Ιπισοίσ σου:: άσ

:ισσσΠΙ:έ ει: ΙΙΙ:σ:ειΙ ε:Ι›Ι:ᾶσ. 5σσουάσ::ισυ:,_

υ:: ΙειάΙ:σ :σίσΙσυσσ :Η σε Η :ισ άσ Ια
ΞισσσΙΙΙ:έ άσε σΙιοΓσε ε που. ΙΙ): ά'ειιΙΙ:συ: ου'ΙΙ

ΙσωΒΙσ:οΙ: ου'ευσυυσε σΙποίσε μυΙΙσυ: σΙΙ:σ -

Ρ:συσίΙσε)άου: Γσυσυσπισιι: υσου::ποΙυε Εσυ:

:Με :ισσσΠΞυ:σ: δζουσ Η σΙΙσε υειυισουσυ: με :

υσσσίΙσΕ:στοσυ: , συΠΙ μυυσυ:-σΙΙσε :ι'αυσυ::
Βεε,ά°οιὶ ε'συίυχυ:οΙ: ου”ειυουυσ :ΙιοΙΙσ :υσ

Ισσυσ :Ισ ΒΙσυ:ο”σ.υΙσυ: Ρσε;σΙΙσ :σΙσυσ Βοσσσ·

ο άσ σ:: άου:σ, 8:σ::συ:, άσο: Ια ἔευ:σ' πάσι:: ά::

::σου'ου σΙΙ:Ιπισ ουσ Ισ ΒισυΙ:έ :Ισ Ισ _σο8:ιοΙβ

Β11::σ ίου: Μου Ισ ΕσσυΙ:ό άσΙι σΙισίσ.σουυϋ,_

Βουάσ σεΙυ)·-ουΙ Ισ. σουοΙΙ:: ` · '- --”

σ:;...-ΜΜειωο”σ4"

° 25ο ει: οπο. ]

(Το: ' ` ·

ο

  



 

.Υ "του"

- ειναι: οΝω!Γιι5Μ·Ε. τη

Α Ι.οτε εΙΙε ιιιε άιτ:εε!!τε τΙΙΙ-Ρυτε ι:Ιε Ια

- ΡτουιιΙευεε εἴ! τοπ νιει!Ιε δε οποιε

14ε, ε1υΙ:ι είτε τοπ όε!σειτυιέ Ρετ Θεσσα:

ευ ί`εε ΙΙυτεε ε!ε Ια εΙΙιιιιι:ιτιοιι , δ: ιΙε νοικ

ιτιεΙΙιιεε, ΙΙ νο Ιοιιἔ που” , τεε!ιετε!ιεε.

Μαιο Ιυίουεε ὲ. εείΙ:ε Ιιευι·ε ιιυευτι ‹Ιε

νοιιε ουττεε ον τι Ρευ Ρο.ιυειιΙι, ειυεΙειυε

τΙΙΙΙΒειιτε τεεΙιετε!ιε τιιι°ΙΙ ευ :ιιτ Ιεευ Μ·

το. 8εεε ιιυιεΙτ στου: εΙε Η ετ:ιικΙε οΙι-

Π:υτιτό,εΙτ ουτε Ια τιιτιοειυιιιιοτι ό: ιΙΙΒ

εουτε Ιιυτιιώιι , τιε Ρευτ ιιΡΡτοεΙιετ εΙε Ιιι

1ΙιιιΡΙιειτέ ‹Ιε Ια εΙΙυιιιοΡτεΙειειιεε : εΙυε

ΙΙ νουε Ισ. ΡουυΙει οτι ειιιεΙειυείοιτε Ιιιιο··

Βιιιετ, 8:Ιει εοττιΡτειιτ!τε, ΙΙ ιι'ν αυτοι:

ΡΙυε τιειι όεειιιον νουε ΡευΠΙει όουΙ3

τετ.Μιιιε :Πει Ιἱιι ΓείΙΙινετειν ε!ε Ιε νουε

ιΙεΙ-εουυτἰτ δ: ειιΡ!ιεειιιιιτ> ιιυευιεΙ Ιε νουε._

αυτον Ρτειιιιετειιιειιτ ιεΪοΙυ εε ΡοιτιόΙ:

ουἰ νουε Η: είπιοιιυοΙτ. Ιε νουε τΙε-

ιικιιιόε , Ρουιουον ΡειιΓε: νουε (με:

Ισ. τ:ιιΙοτι ιΙε εευιτ τιυι νευΙειπ Ιου!

ιΙτε εείτε οιιείτιοτι , Γοιτ οι: Ρειι ό.'ε!Εεω

εε,Ιείι1ιιεΙε Ρουτεε ειιι,ιΙε ειονειιτ εμε.

Μ. Ρτεΐειειιεε ιι'εΙΙ: οιιιτοεειιΙΙου ‹Ιε τιε-

εεΠιτέ ουκ εΙιοΙ-εε ΙΙιτυτεε , ειονειιτ ι1υε.:

Ιιι!ΙΙιει·τέ οι: Ια νοΙοιιτέ και ευ ΙΙιεοιιι

εΙυ.ιιιουτΙε ειιιΕείεΙιέε εΙε.ΙειμείεΙευεα

  

.ἐΜε



  

ι=τ?---ο-σ...ευει·.κτι...ιε;:οττ

ενοινεοτ.Ατ. του τυπου.

ὰ νουε υιείιυε ιιε τειιεΖ εΙ'.ειιΙΙευτε

Ιδιιτ8ιιιιιευτ εΙεΙτι τιεεε ιτε τΙεε εΙιοίεε ίυ

τυτεε , Πιιοτι εμε είιιυτοιιτ ουεΙε; εΙιοίεε

Βιιιτ Ρτευειιεε,εΙΙεε ιιε Ρευιιειιτ τιίτιεΙυε

Πιτ Ροιιιτ. ει εΙουε ΕιτευοιτΙεε εΙιοίε5 :ι

ιισ.ιπ τ1υ°εΙΙεε ιιεΙυιειιιιευτ υε Ρευτ ε.εΙ

Ιουίτετ τιεεείΙἱώ αυτι. εΙιοίεε ίυτυτεε , εε

ουε νουε τιι2ιυει ιι°εειιετεε εοτιίεΙΙε;

Ρουτουον Ιε5 ετίεόΙ:ε νοΙόττιιτεε ότε ευσ

ίεε ίετουτ Πε εοτιττιιιτιόιε ἐ ντι εεττιιἰιι

ευετιειιιευτέ ειιτΡοίουε ΡΒιιτ ειιειιιΡΙε,

αυτι εΙυενουε νονεΖ εε ουτεΙευίυἰτ,‹ιυ°ὶΙ

τη ευ Ρουιτ εΙε Ρτείειειιεει όιτεε υιον

Ρουτ Ιε τεΒιιτεΙ οι: εε ουί τουεΙιε ἑι εε

τυο , Ιοε εΙιο·ίετ τνυἱ _ΡτοεειΙευτ τΙε Ια ΙΙ

Ιιτε 86 ίτιιυεΙιε νοΙουτέ , ίοτιτ εΙΙεε εστι

ττιυιιότεε δε ίουΙοε-ιιιιίεε τι νυε ιιεεεθ

ίιτέ ι Νου , όιε-ιει Οι Ροίουε ετιεοτε,

«Με εΙΙε , ου,ιΙν ει: Ρτείείειιεε , δε του

τεείοίε ε1υ,εΙΙε πι: ττιεττε ειιιευυε τιεεείἔ

Ετό ουκ εΙιοίεε : ΙΙ ερτ: εεττιιιτι εμε Ισ.

:πείσω Ποτε δε ίτιιτιεΙιε νοΙουτέ :Ιε

πιευτετιι ειιττετε 8: ιιΙσίοΙυε. Μ.ιιε νοικ

πιο οπου ετιεστ25 ειιιεΙιι ιιτώιευεε οι::

ίοΙτ Ροιτιτ·εουίε τιεεείΙἶιιτε «Ιε5- εΙιοίοε

ἐ·νειιιτ , τουτεείοιε ε^είΙ: ντι ΙΙΒτιε ουσ

άι.ιάυειιε ιιτΙι.ιετιιι.τ τιεεείί.ιιτο:

 



Ρε

: :να 1: ο τ1εφγ : ι-ε_Με-. -·τ-46·

ιπειιτ.Οι· ευ εείὶε ίοπε,επεοτεε ΦΠ! τη·

ει1ί”τ άε Ρτεἴεἰεηεε ; Η Γετοἰτ ιτιετιἱἴεί`τε

9ιιε Ιε5 είΪεέΒ ε1εε εΙ1οίεε ἐὶιτιιτεε Γε

τοὶετιτ πεεεΠώτεε. Οι: τους ΗΒΗ; ι11ο11

ίετε ΓειιΙει11επτ εε εΙιιἰ είὶ, ππιὶε Η πε ΒΚ:

με είὶτε εε εὶιιΉ ε!ειηοΜϊτε, δέ ρου:

Ρτουιιετ εμε Η ΡτεΪεἰειπε Μ: νη ΠἔΠε

άε ι1εεείδτέ::Π θα Ρτεπιἱετεπιετιτ Μαν-

Μα Ηιίαι1ειιιιε ε!ιοΓε πε Ρειπ ειόι1εΜι·,

ΦΣΒ σε Γοἱι: ιιεεείΪειἰτε ε1ιι'εΠε :ιάιιἱεΠΠε:Ί

Αυττετι1επε Η εεί,τε πεεείδτό ιι”είὶοὶε

Ροἱιπ, ΙειΡτεΓώεπεε 86 ειάυεητνειιε σε
Ροιιττα εΡαε ίἱ8ηε`ιἱε τεΠε εἱιοί`ε , :μή Δ

ιπ°είὶΡοἰι1τ. Η είε άοηε ωιιυἱἴείὶε, εεε -

Ιεε τειίΐοτιε -ε1ιιἰ ίση: αΡΡιηέεε όε Ρτειι

Με ΒίεπείΤειπέεε , σε Γε τὶτειχτρεε άεε..

ἴιἔοεε,ογ όεε·ετ8πιφευτε , ρεὶπε εϊειΙΙε

Ιειιτε, :ΜΒ όεε εειιιΐεε υεεεΠὶιἱτεε δέτμῇ·

εοιπιτὶεηιιειιτ.Μαἰε πω εὶἰτε2 νοιι8,εοτη-έσ

ιι1ε εἰὶ-ὶΙΡοΙΙῖΒΙε ειπε εεε εὶιοΙεε-Ιἑι Μ»

υὶειπιετπ Ρο1ιπ ε1ι1εΓοτι ει Ρτειιει1εα

ἀευοἰτ- εὸιιει1ἱτΞ εοττππε Η πω” ω.,

ετοχοἰοειε με εεε άιοίεε Η. άει.ιοΣτ

εάι1εωΙτ εμε ἱαΡτεἴεἱεΠεε ει Ρτειιειιεεε

ὸεσοὶεεὸιιειιἰτα8ε εμε ιιοιιἐ ε'ειγοπε«

με ΡΙυθ:οΗ: οΡἰιπἰοπ «με αποκε

φ1'εΠεε· ;Ξεω·ΞεεμεΠε εοετιωε εΠεε επι;

  

~=Μῳ_



  

  

 

σ“-οουεο:.Ατ. οι: ι>υ:1:οε.

σΙΙσ Ρ:σιισιισε, :ου:σίοιε σΙΙσε υ”ου: άσ

Ιου: ιιιι:υ:σ ειυουυσ υσσ:ΙΙΙ:ό, οι:: Ισε

σου::ει:ξουσ :Ισ άσυοι:ειάυσυ:: : :σ ουσ

νου.: Ρου::σ2 Βισ:Ισπισυ: συ:συά:σ, μωβ

σσ ουσ Ισ νουε άι::ιγ. Η): :ιΒσευσουο άσ

::ΙιοΙσε , ουσ Ιοτε ουΙσΙΙσε Ισ ίου: , υουε -

Ισε νοι:ουε άσυειυ: πιο: μια, σουι:υσ

υοιιε κοιτάω σσ ουσ Ιου: Ισε σΙιει::Ιστε,

Βου: σουάιυ:·σ Ισυ:ε σΙισιι:ιυι: , ό: :Ιιιι- '

:άστε , δ: :ουδ άσε σΙιοί.σε ΙσιυΙιΙειΙεΙσε. Α

Ιοιιυο:: ΙΙ ειιισυ:ισ υσσσίΙΙ:σ σδ:::ιΙυ: ουσ

Ιου υπο ω:: οσε σΙιοΙσε2· νουε το:: ά:

:σ2 ουσ υου. Οι: νστ::σΙ:Ισιιισυ:Ι°σΙΙΙσόὶ

'άσΙ):ι::, Ιστο:: νεου δ:: :υυ::Ι, ΙΙ :ου:σε

:ΙιοΙσε ΓΕ1ΠοΗυ0ΙσΠΕ Ρε:: ίοι·σσ. ε: άουσ

οσε σΙιοΓσε ουευά σΙΙσε Ισ ίου: , ίου:

Γεω Ιου: σΙΙ:σ μι: υσσσΙΙΙ:ό, ειιειυ: ου)σΙ

σεΙσ ίε.σσυ: σΙΙσε άοΙυσυ: σίΙ:σ , ::ιιιιε '

υου με Ρε::ισσσΠΙ:σ : δ: Ροιι:::ι:ι: ΙΙ γ :ι

άσ σσ:τ::Ι11σε σΙιου:ε οι:: άοι:.:συ: σ-

Πιτ, υιε:ε:Ισυ: σιισυσυισιιτ σ:: ΙΙΙα:σ :Ισ

:ου:σιισσσίΙΙ:έ. Ε:υσ Ρσυίσ Ρειε ουσ::

σου νυσιΙΙσ ά::σ ουσσσ οι:: (σ Μ: σα·

ΙΙσ Ιισι::σ,υ”συί: άσο σΙ::σ Μό: υιό: οιι°ΙΙ:

Η: Βου. Ι.σε σΙιοΙσε άουσ συσο:σ ου”σΙΙσει

ΓΟΙσι:::- ::ιτσιισιισε> ου:Ιου:ε συουσ:υσυ:ε;/

]ξουσει.9ὲιἔσο:υ:υσΙἐιΙἶ:ισυ@.ἄδΙσε:

 

Ι



ττντιιι ΙοτιτοΔΠΕεΜέ Με

Ρτείευτεε, ιι°ειΡΡοττε ιιυευιιε ιιεεεΠιτέ

αυτ @τα οιιι Γε ίουτ: :Με Ια Ρτείειειι

εε ιΙετ εΙιο!εε διαιτα ιίιιότιιετΙ:ιυειιυε·

ιιεεεΙΙιτε πιο: εΙιοίιτε ουι άοιυευτ εΙττε.

Μαιο ( τω” νου: ) εεΙει τΙειιιιον Ι'οι1

εΙου!στε,είτ ιι Ιου Ρευτ ιιυοιτ εΙυεΙουε

Ρι·ευον:ιιιεε , οι ειυιιιιτ-εουοιΙΙ:ιυεε Δω

ε!ιοΙεε, εΙειουεΙΙεε Ιεε ευετιετιιειιτε πο:

Γοτιτ ι·ιεεεΙΙπιτεε. Ρουτεε φαι νουε &ιτι

ΙοΙε εμε τεΙΙεε ε!ιοιεε τιε έ:ιεεοτιιευτ

Ρ0ιιιτ, 8: ετονετ εΙυε Η Ιεε εΙιοιεε Ιοιιτ

Ρτευειιεε, ιΙείτ τιεεεΙΙο.ιτε ου,εΙΙτε :ιτι

υιέιιευτ ; ‹?›ε 6 Με Ιειιτ ειιειιευιευτ ιι”είΙ:

Ρετ τιεεεΠιιιτε, εΙΙετ τιε Γε ΡΠειιιιευτ Ειτε

ι:ιοιτ, δε ετονει.ειιεοτε ουεΙΙου τιεΡευτ

Γεειιοιτ ιιιιευιιε εΙιοιε ου”εΙΙε τιε ΐοιτ Με

εεττειιτιε. Με6 εεΙ:ι άουτ Ι'ευειιετιιειιτ

ε!Ι; ιιιεεττιιιιι , ΙΙ: ΡτευοιεΙ εοπιιιιε ει! ε

Ποιτ Βιειι ι:εττιιιτι> ιΙ είΙ: του: τιιευιτείιε~

ι:1ιιε ε°είτ ντι εττευτ εΙ”οριιιιοτι 8: τΙε ιιι8ε

τιιευτ › οι οσο Ρετ ιειειιεε νετιτο.Ι:Ιε : απ·

τιιιτειυ8ειιιευτ ά'νιιε ε!ιοί-ε αυττειιιειιτ

ιιυ°εΙΙε υ?είΙ: με , νοι.ιε ετονει· Ιοιετι ουτε 7

› εε!ει είΙ: ίου: εΙΙοιΒυέ οι: ΙΙιτιτει;τιτέ οι: Ια

ίι:ιευεε ι δε εε ειυι εΙΙ: ειιυ!-ε ‹Ιε εείτ ετ

τω”, το εμε Ιου μια: ιιυοιι· ιιιιτί:ιιτε εο

ΒιιοιΙΙιιυεε τια ειιοΓεε , Ιεε εοΒιιοιΙΙ:ιιιε

  

  



οουέοτΑτ.υιι τυπου.Μου Ιευτ υειτιιτε , οι @Ιου Ιειιτ ίοτε@

υιαιε ε,είΙ: τουτΙε τ:ουτταιτε : εατ τουτ α:
τ1υεΙΙου εοτέιιοιΙΙ: , & εουιΡτευτΙ ίαειΙε

.τυευτ , υου ίεΙου Ια ίοτεε , ιιιαΙε ίεΙου Ια

ίαει.ιΙτέ ά ΡυιΙίατιτε εΙυ εουυοιΙίαυυ Ε:

αυτι ουτε εεΙει νου5 ίου: ιιιατιτίεΙτεΡατ

εείτ ειιειιιΡΙε,Ια ιιιεΙΙι.ιε τοτουτΙιτε τΙ°ντι

αυτ” είΙ εοτζυευε , δ: εοιυΡτιιιίε αυττε

ιιιευτ εΙεΙανευε, δε αυττειιιευτ τΙε Ιατ

τουεΙιειιιευτ : Ια νευτέ Ιετταυτ τΙε ΙοΙυΒ

Κυ τυνουε Ια νοιτΙ τουτ τΙ”ντι εουρ , Πω

Ι'αττουτΙιετυέτιοιυότ 8: ατταεΙιεαΙα το

τουτΙιτέ,εουιΡτευτΙ Με ΡαττΙεε τΙ`ΙεεΙΙε

νυε ἐινυε, ΡατΙεε ττιΟυυε1°υετ18 ειυ”ιΙ ίαίτ

αιιτουι: εΙε ία ειτεουίετευεε. Ι.”Ιιοιυτυε

είε αυΠΙ εοΒιιευ ΡατΙε ίευε τΙ'νυε ίοττε,

δε τΙ°νυε αυττετιατΙ'ιιιια8τυατιου: αυττε

τιιευτ ευεοτεΡατ Ια ταιίοτι , 86 τουτ αυ

ττετυευτ τιποτε Ρατ 1°τυττ11ττι. Ι.ε·ίευσ

εο8υοἰΙΙ Ια ΙΙΒυτε ίιιιεττε α Ια τυατἱετε,δε

Ι'ιιυτιετυατιου ιιι€ε ίτυΙετιιευτ Ια ΙΙΒυτε,

ω” Ια ττι-αττετε:Ια ταΙίου ΡειΙίε ουττε , δε

εοτυιιτευτΙ 8ευοταΙευιευτΙεε ευιεεεε,ου

ίοττιιε5 τΙεε ΙυτΙιιιιότιε 8: εΙιοΙτε Ρτιτττευ

Ιιετεε: δ: ΙΊυτεΙΙεόΙ εΙυι εΙΙ Ι”ττεἱΙ ειυΙ νοιτΙ

ΡΙυε ουττε Π: 8υΙυτΙαυτ ρατ τΙΕΙΙΙ18 Ιε (ΞΙΙ.'9

του ‹Ιε Ι”νυιυετε , νοιτΙ 8: εουτεττιΡΙε

ή



έ › Έ

- Έ.ινιιι οικιμηεεΜε. Με

μι· Ιεε γεια ό”νιι πετ 8: μι: ειπειιάε

πιπες εερεε ΠττιΡΙε εοτιπε δε Μέι: όε Πιό

ιιιε. Ετει·ι εεεγ Η εαπ Μαι εοιιίιάετε:

οιιε Η Ϊοτεε δε νεται ε1ιιί επιΒτείΪε Ιεε

Γἱιιε Βτεοάεε ειιοΓεε , εοιπΡτεοά ειιίΠ

εε πιοἱιιὸτεε , δε :ιο εοιιττπἰτε Ιεε Ιοί-ε

:ιευτεε πιο Ρειιιιετιτ :ιττεἱτιάτε η εττἰιιει:

πω: ΓΔΡετἱειιετε : ε:ιτΙε Γειιε Πε ε'εθ:ειιό

Ροἰτιτ ουτε: Η ιπε;ἱει·ε , ο), Γὶιιιεεἰιιετἱό

1ιεεοιιοιίΈ Ροἰτιτ Ιεε εἴρεεεε νιιἱιιετἴεΙΙεε

11γιει :απου πε εόΡτέό με Η ΐοττοε διπ

ΡΙε,ιτιεἰε ΠιιτεΠε& τε8ετόέτ εοιπε ‹ἴνιι

Πω ΙιειιιΙ:8ε επιιοειιτ,ηεπτ εοιιιΡτἰτιε ι

δε εοικειι οιιεΠε είΈ Η ίοτιτιε , εε Ξι18ε

ιπειιε δε εοἔιιοιΓτ τοιιτεε Με εΙιοἴεε οιιἐ

ΜΥ Γοιπ ίοιιοΠιιίίεε , επ Μ. ιιιεϋπε ίοττε

οιιΊΙεοιτιΡτευό Η ξοτττιε, οιιἱ πιεΡειιτ

άσε εοπ1Ρτιιιίε ό,ειιιειιιι ειιττε. (Σετ Η

εοεζπιοιΠ: Ι°νιιζι1ετΪεΙ εοοπιπε Η πιιΓοιμ

Ισ. 58ιιτε εόιιπε Γὶιτιπ8ἱιιιιτἰὁ,8εΙε ιιπιτἱετε·

ώστε Ιε ίεοε.Νοτι Ρε ε νΐ:ιιιτ εε τεΠό,τιγ

είε Γὶτιιεἔἰιιειτἰὁ,ογ όιι ἴειιε,τιιεἰε νογειιτ:

Δ τοιιτεε εΙιοίεε τοιιτ στι και εοιιΡ δε ω

ττιεΠειιπετιτ,εόιτιε Ιοτι Δε, δε Ειπε ειιειιτι

ειιΓεοι1τε. Ι.ει τοποσ τιιείὶιιεε οικω! εΠε

τε8:ιτάε ειιιεΙι1ιιε νιιιιιε:ίεΙ, εΠε εόμειιά.
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σουεοι..Α·τ. σε σπιτιου _Ισε σΙιοΙσε ουΙ Γου:Ι:υεζοίυεΒΙσε, 8: Ισ::

ΙΙΙ:Ισε, ΙΙιυε νίσ: ά°ευσυυσ ΙιοσιοΙυει:ιό ου

3,ετι::υοι Βοι::::ιΞουσΞΙσΙΙΙ: σσΙΙσ ουΙ

ουυσ ο ι υ::ιου σε σ ο σε νυιυσι·

ΙσΙΙσε ου”σΙΙσ σουιΡ::συά. Ευ :σΙΙσ Ισια,

Ι'Ιιουι:υσ σΙΙ νυ ειιοΙιυ:ιΙ υιΙΙουυ::ΡΙσ :ιγεί:

Ισάε. ΒΙσυ υσ υ υο:Ιου συ οἱ: ντυ

Βσ:ΙσΙΙσι :ου:1σΙΒουσιιυ :ισ μι:: Ιευο

τσ:,ουσ ::σΙουσ ΙοΙ: Ι:υ:ιοΙ:ιε.ΒΙσ δ: Ισυυ

Ι›Ισ: σο οιι,σΙΙσ ώΙΙάσ:σ :ιό με: Ιυι;ιοΙυσ.

:Ιου ου Ρε: Ισυε , :του συ Ιου άΙΙσου::ε

::ι::οιισΙ. Ι.ΙΙ:ιιιιοιυε:Ιου ειυΙΙΙ συσο:σ

ου”σΙΙσ ρ:συ:ισ Ιου Ρ:Ιυσο›σ άσε Ισιιε :Ισ

σου δ: :Ισ Ιτ-οτυιστ ΙΙζοιι:σει ΙΙ σΙΙ<σσ_ ουσ

ΙΙ:υε Ια Ρ:σ&υσσ άυ Ισυε , σΙΙσ νοΙά του

:σε :ΙιοΙσε ΙσυΙΙΙιΙσε, υου με οιιΙσΙΙσ Ισ

Ιιιεσ Ρε:: Ισ Ισυε , ::ιεΙε..Ρει: νυσ :Μου

ἐυιιιοιυει:Ιυσ. νουε νησι άουσ ου°συ

Ι:: ::οουοΙΠΙιυσσ άσ :ου:σε σΙιοΙσε , ο:: ν·

ο ΡΙυΙΙοΙΙ :Ισ Γ:: ΕεσιιΙ:σ άσ σοευοιΙΙ:σ,.

υσ άσ Ι:: υει:υ:σ άσε σΙιοΙσε άου: ου :σ

21Ιισ:σΙισΙει σοΒυοΙΙΙΞιυσσ:δε υου Γεω :εἰ

Ιου. εε: :σου ουσ ΙσΙυΒσυισυ: σΙΙ νυσ

:ιέΙ:Ιου δ: οΡσ:ε:Ιου άσ σσΙυγ ουΙΙυεσ, ΙΙ
σΙΙ υσσσΙΙΙειΙ:σ ουσ σΙιεευυ ιισσουιΡΙΙΙΙσ δέ

μι:ΙΙισσ Ιου ουυυιοσ Ρ:οΡ:σΩ :που εὶ ΜΡ

Εσ::: άσιιι::ιιγ,τυο.ιε Μου Ι:: νοΙουτσ



ττντιτ ετιιωττιιΜε.

ΡοιτΜε ιιιι.

ΒΕε2με σε: νἱειωσ .5'τοιοικ.ι

Ρε Λιπ:ιετικε/ιτώπ

_/ίοαμετμ” το ται/Επι

Ριβατοιεκτριτ ιτε Γοττιειαετ,

τζετ· ?εποε αιωιτρ:ι· ί: 60119:

Πε: αὐτῇ: ιιιιεΙΙιζεπτε,

.Ετμείεκτβτωε φ··/επιε/4πτε

.ΠΙ ι·ετειωιτ το ιιΙεδοτι,

Ε» :τ7Ιερι·τε Θ· Μ»ΜίθΙ'8,

%)ε τις/ΙΜ /ε ύ!ιοπ τιιόίσω,

Δ· μ·έπιπ· έσβηικσεω,

Ειζιιι·ε Ζε αντιθετο!

Μπιτ/ιοι" τω” ιιφετιιτ

1)ε[ι)· οιιείοιιε τΙ:ψ]ςιιι·σ,

αίτιο ?Πι ¦ι0]ςιιΙΙεραιάιτε

Γεω τσάι οπο· Ισ εστι:: νεοι: ,

%ΙεΙΙσ αιτ/2·ιιίεωεπτβιιΉπτε

Ρε Μο7ιβι°ει° 0]αιτε Ίιεοιι··

Γεια του είε» πιο ιπίτοιι·

.Ζπ-βἔιιτε ΘΖητω Ζωα: 4 Α

πιο Ίάτιιτ μ'εΙΙεριιίτΜε

Οεπει·ιιίεωεπτ τοπιιιτειιιιτε

Τσακ σΙιψοΜΜΜ τεκιίτε

Π: τιποτε ζἑριτι το έ?

Μι



οοΝεο1.Α.τ. οι Με” σε;

17,οὰ :είε μ)επ/εφετΙιε:

Γ” £ο:ιι/ε|9αεεῖκεπ£ πως

22 φάει νει πω: εἰ!) εστω

Εε/Ζε.τ /‹ἔ ετιι]ξηφειτηε:Ρ

%είίεβιέεΐ (0ΜΡά,'ε2%7Ι,

Βε.τρ·επιέετε: απ:: α'εΜέει·ε.τ, `

Ε:Ζε: οἰεεπἱετεφεεπιἱετε:

Ϊ4ΙΪ|7£7° εοπτω)·ε εειξ[»ιΞ

%,εκ-βη ωιιιε: επωιβ=ε:,

192/ΜΧεΖε: :ση?Μπ2,

Ρα ἰε:#ιιιἐβ·:/εμεεηι°,

Με ίεια·.τ τοπ:Μί,·ενοιιφεε?

.Πἱτεε,:εἰει :πε/ὅ προ:

ΜΜΜ :ίειι)·ε Ο· 4|727Μ'8%ΐΕ,

%,ε|[εφοιιά·είωΡει:Πεπτε;

@εΖεΨετάε78 π,4!ρω,

ε: 7ιίε!!' @Μεόεροιιτιοἰ›·,

Ε: α'ερ·οέειέτε Ον ιίε|ς:έα·ε,

@επυηπε: ἐ)€°/ΪΙ'Ε τωπἱεπ

Η”ίε:ή»·πιεε τεεεαοί7°?

Ρ'επ)· σ? ?π,εί|ε ό!@Με

ε 1°εεωιει·εωεκε ιἰε άεύω·.ε

1)"ΖΗΡώσοπ.τ έκ £ωΡ:,

@ερ/-οτεε Με εσσώπίε.

.Ω ειω:]ειι εεε/ρεεε οἐἰεἔΐ.9;

_0# ΖΕ/6”]9πιφεε”οεεωε:,

 



Γ ι.ινιιε εικιημεεΜι. 144

Μωβ εεε/Ι [δικια ε)ιβειαε,

6)«Απαι·ειΙΙαπε »πωσ ΦθέΒ.

Ζε: @ετα τε:είίά:,

%)εΙἰεἔ4πἰοἱ£ Με αΙεείαπ:,

Ροιιι· 8,πε:οΜΜοείε7 αι:ε|εκ.τ.

Μίιι/αειφΡιπ2 ιι|:ΙΙ::ΙΙείε.ε

ε: πΡΡΙ°0ΙΙ1ϊἱ£ϋϊἔ£!0ϊ$
.Ζε:βπωε: φάω· ιι επσίιψε,Ι

.Ζω #αΙΙσ Θ· πις/Ιε »που :εφε

@ι ε Μο2ψΙ2°ε82 :κι ιἰεὐοπι

Ϊ».“

$οινιΜΑιιιε ::ε 1..(

_ν. ι>ιιοεε.

(σε νι·ιε Ρτει.ιιιε ΓΡεεἰαΙε εμε Η εοἔποἱβ

Πιτιεε ειιιΙΙιε είΙ ίεΙοκι Ιει ιικιπιει·ε ιΙε εε!" :μή

εοιιοΙΙΙ; Ιεε εΙιοΓεε , οσε-με Γεω:: Ια πεπιε

τε εΙε Ια εΙιοΓε εο8πευε. Ριιιε Ισ. ΡΙ1ΙΙοίοι:ΙιΙε

νΙειιτ έ ωοεεω Ι°ΙΙιΓιιΗΙΩιιιεε εΙε εειικ ι1:1Ι

ε”ειττείΙ:ιπε ὁ. Ια θ.ειιΙτέ ιιιιε ποι.ιε :μεσω κΙε εο

πιοΙΙϊτε Ιεε εΙιοίεε,ΙππΡτοιιι1ειιε Ισ. Ρι:οιιΜεπιεε

εΙε ΠΙειι : δε ειι (ιιΙ:ε ιιοι1ε ει:Ιιοτι:ε έι πιοιιε έΙε

ι1ετὲΙε εοτιοιΙΙειτιεε εΙε Ια εΙΙι1Ιιιε ΙιπεΙΙΙ8ει1

εε, Ιειςι1εΙΙε επ εοιιοὶΠειιεε ειιεεεΙε Ια :ΜΒΜ

Ιιιπικιιιιε, 8ε εοιποΙΙΙ εεττειιιιεπιεπιτ εε εμε πο

ΙΙιε πιιίοιι ΙιεΕειιΙ: ιιιι'αυεε ιιιεε:τιτικΙε @ΙΕ
εοιιιιιιτ. - ΙΙ Ι

  



  

ο:

  

σ-ουεο:ιι:τ. :σε :=::::οεξ

Ρ υ ο ε ι:_ ν.

ΕΚ ΙΙ σ:: Ι:: σοουοΙΙΙ:ιυσσ δ: Ισυ:Ι::ιἔ:

Οάσε σΙιοΙσε σο:Ρο:σΙΙσε , Ισε ου:ιΙΙ

:οι άυ άσΙιο:ε υ:ιιιιυσιι: δ: 8ΙΕστΕυ: ει:

συ:ισ:·υσιι: Ισε :ιιΙΙ:υυισυ:ε άσε Ισυε_, δ: ΙΙ

Ισε Ρ:ΙΙΙουε άι: σο:Ρε Ρ:σσσάσιι:Ισε Ιστ

σσε ά: Ι'σίο:ί: :ιοσ:ι:_, :σΙΙσυισυ: οι:σΙΙσε

Ρ:ου0€ουσ:1: Ι'ορσ::ι:Ιου άσ Ι°σΙΡ:Ι:συ

ι σΙΙσε,δε σι:σΙ:συ: Ισε Ιο:υισε ουΙ Ισ :συσ

τω: ει:: άσ:Ιευε ;ΙΙ,άΙε-Ισ , ιιοΙΙ::σ σΙΡ:Ι:

συ Ισυ:Ι:υσ:ι: άσε σΙιοΙσε σο:Ρο:σΙΙσε, υσ

:σοοΙ: :ιυ::υυσ Ρο.ΙΙΙου , δ: ουσ υσευ:

::ιοΙυε μι: Γ:: :ι:οΡ:σ νσ::υ, :Ι σοουοίΙ1

Ισ ουσΙΙσΡεΙΙΙου συ: ΙυΙσ::σ ευ σο:Ρε:

()`ουιΜσυ υιΙσυι: :ὶΡΙιιε Ιου:: ::ι:Ιου, συ

:ου: σοουοΙΙΙΙιυσσ Ισε σΙιοΙσε ουὶ Ιου:

ΙΙΙο::σε :Ισ :ου:σε :ιΙΙσόΙ:Ιουε, 8: ου::Ι::σσ

σο:Ρο:σΙΙσε2 σε:: σ:: ΙειΙΙΙ:::: :υοσιτισυ:, δ:

άΙΙσσ:υου:>:Ιε :ή Ρ:οσσάέ: σε ΙσΙου Ισε

σΙιοΙσε ουί Ισ Ρ:σΙσυ:συ: ει:: ἔσΙιο:ε,υιειἱε

ζ ΙΙε :ιΒΙΙΙσυ:ΙσΙουΙσυ: :ποσα υ:ι:υ:σ. Ε:

-Ρου:σσΙΙσ οσσ.ειΙΙου .ε ά:υσ:Ισε δ: ά:Ιΐσ

"ΜΒ ΜΦΙΙ:ιυσσε, ΙΙσουυ:συ: ά:ιισ:Ισε

σοουοιΙΙΙι::::σε , 8: άΙΙΤσ:συ:σε ουΙΙΙ. (Σε:

Ισ ΙσυΙΙ-συε σο:Ρο:σΙσ σΙΙσ άουυσ σοιυ·· _

υ:: συ

  



  

ττνυ τ ο ιιιο`νι του. Με

ιυε ευ Ρατταἔε αυτ αυιιυαιτηΓεε, ΙεΓ

ΡοιυττΙε ιυουυειυευτ, εουιυι ειιιευτε

εουτιυεε·τ!ε Ια ιιιετ,86-αυττετεΓΡωτ ου

Γουτ ατταεΙιεειι αιιιτ τοεΙιετε , δ: 9)· ιτι

τιΙΓευτττυαιε εΙΙει Γουτ τιειΕιτυεεε οι: πω,

τεαυττεεοευοιίΓαυεε. Α εεΙΙεε ειυι οι”

τυουυειυευτ, δ: οιιι ΓειιιΙ)Ιειιτ αυοιτ ντι

τΙεΓιτ ιΙεΓυιτ Ιεε εΙ·ιοΓει τμ Ιευτ Γουτ υιιι·

661”, 8: τΙε τεεΙιετεΙιετ εεΙΙεε τιυι !.ΕΙΗ:

ευυευτ τοιιιτετ α είὶε εΙουυε 1°τω- .
>

Βιυατιου. Μαιο Ια τειιΓοιι ατιΡαττιευτ

αιιιτΙιοττιτι·ιεε ΓειιΙειυευτ, εουιυιε ΙΙιυτεΙ

_ Ιιιτευεε.ιι Ια τιιυιιιιτε; ουι εΙτεαυΓε ουτε

τείτε εο8υοιίΓαυεε είτ ΡΙυε ειιεεΙΙευτε

ι1υε τουτεεΙτα αιιττεε _, Πω τΙεΙα ΡτοΡι·ε

·υατιιτε υε εοουοιιΙ: Ραο ίευ!ειυειιτ εε

ου°εΙΙε α τΙε ΡτοΡτε , υιαιε ευεοτε Ιεε Γυ

ιετι τΙειτουτεε-!εε αυττετ εοουοιΙΓαυεεε.

διιιουε Ιε Γευτι 8εΙ°ιιυαἔιιιατιου,ε°οΡ

·οοΓοιευτ αυ τιιιεουτε, δ: όιΓοιευτ τιιιε

πω: νιιιυετΓεΙ ιιυε Ια τειιΓου ΡευΓε εο

ΒιιοιιΙ:τε , υ'είΙ: τιευ , ιιουτεε ειυι Γε Ρευτ

εουιΡτευτΙτε αυεε Ιε ιευε , ου Ρατ ΙΙιιυα

8ιυατιου,υε Ρευτ είΙ:τενιιιυετ εΙ:Ετ ειτε

Ρατεαυτ ι! είι: υεεεΠαιτε , ου ι1ιιεΙειιιΒε

·υιευτ τΙε Ια ταιΓουιΓοιτ "αν , δε ου'ιΙ 11,7

ει: αυευυε εΙιοΓε ΓευιιοΙετ ου Ιιιευ ταου

Ν

»



Κ

ϊ _ ~

σουέοιΑτ. οι: τ>Η1ιο ε.

ΙἑΙου Ιουτ τυπιυ·ε, δ: Μου Ιου: Ιβιτς

111ευε ε'εΙΙ: πς›υτΙο €ΟυΙ:τεΙΝ : απ τουτ α: 2

αμκ Γου εοἔυοΙΡε,Ϊε εου1ΡΕκτυεΙ Ι:εώΙε- Ι

πκ:υτ, υου Μου Ια Ι.οι·α: , υπυ5 Μου Ια

ΒιουΙτέ δ: ΡυίΙΙευεε ‹Ιυ εοἔυοἱίἶαυτ.. Ε:

ἔιΙ:ιυ :με @Η νουε Ιου ιυο.υΙ&ΡεοΡπ

τείΙ εΧειυΡΙο, Ιει υπευυε τοτουεΙΙτέ ἀ°νυ

του”ώ εοἔυευέ , δε εοιυΡτΙυΓε αυτω

1υευτ εΙεΙανευέ, δ: 3.11Ε1°€Π18ΠΕ εΙο Γειτ

τουτ:Ικ:ι11ευτ : Ια νευθ ἱεκτευτ ιΙε Ιοὶυ8

Ιεε 12170115 Ια νοὶά τσιπ εΓνυ £ουρ , υπυε

ΓειττοιιεΙ1οτυέεΙουι& δε :ιττειεΙιἐὲΙει το

τουεΙΙτέ, εουΙΡτοικΙ Με Ρειττἰεε εΙΙα:ΙΙο

νυε ὲνυε:, Ρειι·Ιεε πιουυειυευε εΙυ,ΙΙ ἶεἱε

ειιι:ουι· £Ι€ Ια ::Ιτεουίετευσε. Ι.Ίιοτυυπ:

εΠ; ουδ εοΒυτυ ΡειτΙε ίὲυε τΙ.”νυ:: Ιο2τε,

δε ὁ°νυο :Ιυττ6ΡετΙΉ11εΒΙυετΙου: αυτ::

ιυευτ ουεοτεΡει: Ιει τυπου , δε του: ευ

ττοτυευτ οικου.: μι: ΓΙιπεΙΙεόϊ. μπω

εοΒυοἱΠ Ιει ΒΒυτε Γυἰεττε Ξι Ια ιυετΙοτε,86

Ι'ὶι11ε18ἱυειτἱουἱυ8© ΓευΙοτυουτ Ια Β8ιπο,

£1υ5ΙειιτυιτΙοτε:Ιετεπου ΡεΠε ουττε , δε

εου1ΡτευοΙ$ευουιΙουιευτΙοε εΙΡεσεε,οιι

ΐοττιπ:5 άσε ΙυεΙΙιυόυε 8ε εΙιοΓεε Ρἔιττἱευ

Ιῖοτεε: δ: ΓίτιτεΙΙ:& υυἰείἰΓωἱΙ ε1ιιΙνοί:Ι

ρΙυε ουττε Π: 8υΙτιεΙειυτ με ό:Π'υε Ισ (:ΙΙ.”9

@Η ;:Ιε Ι”νυὶιι:κε , νουά 86 εουτο:υιΡΙε

ω



 

› :.ινιιι ειιιωι:εΜιι. πι::

Ρετ Ιεε γεια ιΙ'νυ υε: δε μι: ευ:ευ:Ιε

πιά, εείΙε ίΙπιΡΙε Ι.οτιιιε δε ιεΙεε ‹Ιε Πιό

ιυε. Ε: ευ :αν ΙΙ δευτ Ιιἰευ εουΙΙ:Ιε:ε:

:με Ιε Ι-ο:εε δε νεται οιιἱ επιΙιτείτε Ιεε

ΓΙιιε 8:ειι:Ιεε εΙιοίεε , εοιιιρ:ευ:Ι ειιΙΙι

εε πιοιυ:Ι:εε , δε ει: εου:::ιι:ε Ιεε ιυ:ε

:ἰειι:εε ιιε Ρειιιιειι: ε:τεΙυεΙ:ε υγ ε::ἱιιε:

πιο: ΙΙ.ιΡε:ιευε:ε : εε:Ιε Γειιε ιιε ε'εί:ευεΙ

Ροιυ: οιι::ε Ιε ιιιε:ἱε:ε , υγ Ι'ιιιιεεΙυε:ιό

ιιε εουοιί: Ροἰιι: Ιεε εΓρεεεε νυιιιε:ίεΙΙεε

:η Ιε :εἱἴοιι ιιε εόΡ:έ:Ι Ρεε Ιει Ι-ο:υιε διυ

ΡΙε,::ιειε Γιυ:εΙΙεό: :ο€ε::Ιιι: εόιιιε δν::

Ιίειι ΙιειιΙ:δε ετυΙυευ:,ενευτ εουιΡ:ιυε ι

δε εουεειι οιιεΙΙε είΙ:Ιε :-ο:ιυε, Γεἰ:ἱιιἔε

::ιευ: δε εοΒιιοΙΓ: του:εε Ιεε εΙιοΙεε ου:

Ιων ίου: ΐοιιΙ:Πιιιίεε , ευ Ιε ιιιεΙΙιιε ίο::ε

ου'ΙΙεο::ιΡ:ευ:Ι Ιε :ο:υιε, ιιιιίυεΡειι:

εί'::ε εοιιιΡ:ιιιίε :Ι)ειιειιιι ειιι:ε. Επι: ΙΙ

εοεζιιοιί: Ι°νιιιιιε:ΓεΙ εουιιιιε Ιε :είΐου,

Ιε. ΒΒιι:ε είιτιιεΙΊιυεΒΙυε:Ιό,δεΙειιιε:Ιε:ε

εόπιεΙε ίευε.Νου Ρε ε νίΞιυ:ιΙε :ειϊό,υγ

:Ιε Πτυε8Ιυε:Ιδ,υν ό:: ίευε,ιιιειε νογειι:

· :οιι:εε εΙιοίεε του: ευ ν:ι εοιιΡ δε Γοτ

ιιιεΙΙειιιευ:,εό::ιε Ιου :Ιιτ, δε Γειιε ειιειιυ

:ΙΙΙ:ου:ε. Ι.ε :ειΙου υιεΙΙιιεε :1ιιευεΙ εΙΙε

:ε8ε::Ιε ειιιεΙ:1ιιε νιιιιιε:ίεΙ, εΙΙε ε6Ρ:ευά

_.|



  

σουεο:ιι·:. :σε :>ι=:::οεξ

Ισε σΙιοΙσε ουΙ Ιου: Ιιυ::8ΙυειΙ:Ισε, δ: ΙΜ;

ΙΡΙ€5ε Ιουε νΙσ: ά°ειυσυιισἰιιιεἔΙυ:ι::6 ο::

ά ετισυυ Ισυε : Ρου:σσ ουσ σ,σΙΙ σσΙΙσ οι::

άουυσΙο άΙΙΙΙιιΙ:Ιου άσε σΙιοΙσε νυΙυσ:

ξΐΙ>σιζου σο: σο:υο:στιά. Ευ :σΙΙσ Ιο::σ,

· τισ σ ν:: ::ιιιιυειΙ ::ιιΙοι::::ιοΙσ σου::

Ρ:σάε. Βισυ ουσ Ι:: υο::ου σ:: Ιου νι::

ιισ:ΙσΙΙσ : :ουτσΙΦουσου υσΡσυ: ομο

1°σ:,ουσ σσΙει :ισ Ιου ::υσιοΙιι::ΙιΙσ δ: ΙσυΙΙ

οΙσ: σσ ου>σΙΙσ σόΙΙάσ:σ υό Ρε: Ι:ιιιι2οΙυει

:1ου ου Ρε: Ι.συε , ::ισιε συ Ιου άυοου:ε

::ιοουσΙ. Ι.Ίιυ:ιοΙυε:Ιου ειι:ΙΙΙ σιισοι·σ

ουσΙΙσ ρ:συυσ Ιου Ρ::υσοισ άσε Ισυε άσ

ΙΙΙΙΙΙζΡΙΙΙΙΙΙΙΙΙ:ΈΙ?” ἐιιΙ ΐΙΙΙε;ΙΙΙ

, -

;σε σΙιοΙσο ΙσίοΙΙΙιΙσε , υου με ουδσΙΙσ Ισ

Ρε:: Ε:: σ συε , :υπο ει: νυσ :ΜουΗΜ81υ:ι:Ιυσ. Υουε νογισΙυ άουσ ου°συ

έςΐΒ[ο0λΙΙουσσ άσ :ου:σε σΙιοΙσε , ο:: ν

(ΙΗΕ:ΙΙσΙ::υει:Τ1τίἐάξἐξἔἑιῖΙἑ€άζῖιἔηἔιΙᾶιἶἔἶ

άΙΕΚΙΝΗ 20ουο:ΙΙευσσ:8σ :ιου Γειυε :ευ

[οη· Ο” ΡυΙε ουσ ΙσΙιιοσυισυ: σΙΙ: νυσ

:ιά::ου δ: οΙσσ::1:Ιου άσ σσΙυγ ουΙ:ιι8σ, ΙΙ

σΙΙσ υσσσΙΙεὶ:σ ουσ σΙιεσυυ :ισσο:υΡΙΙΙΙσ δ:

ΡΙΙΙΙ-κθ ω:: ΟΠΗ1°ο€σΡ:0Ρτσ, υου ὁ. ΗΡ

Ρωτ όΪᾶΠϊΓΠγιυισ:ε ΙσΙου Β: νοΙουτσ. :

 



 

ττνυτετυοχττευε

Ροτιιιιι ιιιι.

ΒΕσύ μι· σε: ήταν .9τοίαιιετ

ΠεΓαυσιευκε·βάπ

/ίττετρε.τ τινι κιτ· Μάιο

.Βιβωτοιειιφιι· ία Ροι·τιμει·,

@εΓιατι· αιιοιτΡαι· ί: εοφ:

Πει τΙ:ψ·.τ ίπτεΙΙιζευτε,

Ε:μείεκτ/οι·ωσ φ··β·πιΜικτε

.ΕΙΙ, ιτετειιοιτ είε αΙει:οτ.ι,

Ευ εφε/δια· ο· πωικίετε,

;ζιέ· τίςιβισ Ισ @Με ταΗετιιι,

11ησειιιττε έ:ρωταω”,

άξιοι· ιι· Μι·άΙετε!

Μαι:!ιιιο/Ιτε που κεριά

17ε/δ] ειιεΙ7ιτε τΙιο/ξΓαιτε,

@Με?ΠΙ ίιο[αιΙΙεται]είτε

?στα :είε αυτ· ία· εοφ: νεοι: ,

%ΙεΙιε α)κτ]ετιίεωεωριιίμπτε

Πε Μου/οτι· @~·[πιτε Μ·οιι·

Γειααὐτῇ είε:: ν» :Μπιτ

.Ζα/ιέ·τιι·ε απ· ίαΓ·ικωιπσε: · 4

17”οιι Ίάινιτ εισ,εΙΙενειιίτ Με

Οτικι·υ!εωευτ τοιιιυπ>Μτε

που· (Μ- εο~ ΜΜΜ ι·ευέι·ε

Πε :Ματσεὶἔιιαι·τΜε

“Η



Ι

ι

οοΝεοπ.Α.τ. με ευι:.οε.. _ Ι

17,ου £€ΖεΙ είίεπ/ε:|Μπιε: Γ

ΙΜ :σω/ερο·επιΜε ειπε, Ι

_Ε: ?πᾶσι ν” πω: επ, παο!

ΠεΙΖε: Ζεἔ 72ιιβητριτηεε?

%εΙΖε/ειέέΖ ευωμενιάκ,

.Ώε.Ψεεω!ετε: απ:: ιίε:·πέει·ε:, ›

Ε:Ζε: σΖε:·κέετε.φτεΜίετε:

ΞειΖιμπ :οπ:ΜΖτε Μ]πι9

%)επ/ἐ] Μια: επωΙΡε.€,

.ΕεήυιέΖε Ζε: £ο%/ετ°472!,

?ει Ζε:βιιΖβ:/ε|›εεειυ£,

.Με άνω εοπτΜέν·ενοιιφε:ξ

.ΏΖτε:,σεΖε ›ίε/ί σερ”

@Μπι σΖει)·ε (7·· φρι:·επ2ε,

%,εΙΖεψ εειά·/›ΖωμιΠ?ιπ:ε;

@ε Ζει 72ἔεΙ!Ζ€7'θ κ)ι7Ι|Μ:,

ε: εείεΙΖ' @Ζω :Ζε21οΜΖοίη

Η: ιΖερ·οιΖπΖεε Θ· ιΖεβώ·ε,

@ε71022ρε: ά,ε:/Ζτε »ιετΣεπ

Με”Ζεη?υ·πιεε πεεΙΖοΖ7ΐ

?ερ ε/Ι ΪτίεΖΖε ε/ΐ ενέΖτεε

ν .Ρ78Μιε7εΜεπ2 :Ζε εἰεΖωε:

Ρ47Ζεφιβεπε έκ εφ”,

%ερι/οπε Με ε:αιτίε.

.Ω 4ΙΖ.76')Η! _ ΜΖΨιε5 οΖίει(Ζ:;

Ου 28/67$29εΉϋε»Με οτ°εΖΖΖε:,

 



›.

4”

 

ιινιιε εικιχΣι:ει:ι. μι::

Σίτι/Ι) :ψ ί,ετικ :,εβιάΙίε,

ε,α1υμι·ειΙΙεπι απ» εβείΙ.:.

Ζε: @και ι·εεεΙΙά·.:,

%,επεόπιι·έοιε «οι άειδικε,

Με: 5,4εεοΜΜοιίε: εαπ/Με.

Μίιι/α:εβρκ2Μεινε”.

Ε: 4Πιι·ορίαπτία|οιε

Ζεε[οι·Μεε ειι,εΙίε ε! εκείο]ε.:;

Ζε: :ίΜε 0· πιιέΙε »πωσ εδά.:

%έέωυψεπτ Με υίεΙ:οι·.ι,

εοΜΜΑ111ε οι: ω(

'ν. ιιυοειε.

(δεί: νι·ιε Ρ:ειιιιε ΙΙΡεεἰεΙε :1ιιεΙε εοΒιιοιβ

(ευεε όιιυυε εἰ: ίεΙου Ιε ι·υευιετε εΙε εεΙυν ΦΠ.

εουοιί: Ιεε εΙιοί-εε ,υου-Ρεε @Ιου Ια :υευιε

τε :Ιε Ιε εΙιοίε εο8υειιε. Με Μ. ΡΙιΙΙοί-ορΙ·ιιε

νὶευτ ειυουί::ε: Ι°ιυΓυΗἰἴευεε δε εειιι: ει::

ε”ε::εί:ευε ε Ιε ΕεειιΙ:έ :με :ιο ιιε ειιουε :Ιε εο

υου”::ε Ιεε εΙιοΓεευιιιΡ:οιιιιευε Ιε ρ:οιιι:Ιευεε

ό:: Ι)Ιειι : δε ευ (ιιι:ε υοιιε ε:Ιιο::ε ε υοιιε έΙε
ι1ε:εΙε εουοιΙΙΙευεε ιΙε Ιε άιιιιιιε ιυ:εΙΙιεευ

εε, ΙεςιιεΙΙε ευ εουοιΙΙευεε ειιεε:Ιε Ιε :ε.ιίου

Ιιιι:υεΙυε, δ: εουοιΙ: εε::ειυειιιιευ: εε :με :ιο

Ι:ι·ε πειίοιι υειιειιΙ: :ιιι”ειιεε ιιιεε::1:ιιι:Ιε εΙεθ
εοι-ιιι:::. - δ” Α



  

...η_ν*___

  

Ριοεε_ ν._

Π Π επι Η εοΒτιοἰίΪατιεο 86 ί-οιπτὶπιἔτ

Οάοε εΙιοίοε οοτΡοτςΠεε , Ιοε ι1ικιΙΙ

τα όιι ἀσΪ10£5ἱττ1111ι1€11τ 8ς ει!τει:ι:ιιι αιι

ειιυειτιοητ Με ίιι(ΐ:τιιωεπτε (ἱεε Ωω, 86 Ε

ἰο:ε Ρ:ιίΠοΠε ε!ιι εοτΡεΡτεεοἀειπ Ιοε ίου

κ::5 ειε Ι”είΡ:ἰτ ε18::ι1τ , τοΙΙσπκιπ Ίιι°εΠ€ε

ΡΣοι10€9ι1€τ1τ ΓοΡ€τατἰοπ όε ΓοίΡτίτ επι

· .εΠε:5,86 εΧώτοιπ Με ΐοτττισε εΙυί Π: εφο

ΐετιτ επι ό0τ:12.118 ;Π,άἰ5-ἱε , ιιοΠ:τε είΡτὶ-τ

:ιο ίὲτιτἑπιειπ άε:ε οὐσία εοτΡοτεΙΙεε, πιο

τεςοἰτ :Μουσε Ρο.Ιδοτι , δ: Ίιι€ παππ

πποΙτιε μι: θ. ΡτοΡτε νοττιι) Η εοΒιιοἰίι

Ε: ε!ι1εἱΙοΡειίἴὶοτι 60: Γιιἰεττε επι εο:Ρε:

(Ξοττιὶοὶαι Μου; ἐ ΡΙιιε ίοττε απου, αιι

τοιπ εο8ι1οΜΞιτπ:σ Ιοε εΒοΓεε ε1ιιὶ (απ:

ΗΒτεε άεπΒιιτεε :ιΗ-εδτἱοιιε, δέ φώτο:

εοτΡοτεΗεε2 απ επ ΕώΒιιπτ άυ8εττιεκπ, δ:

ὸἰίὶετπεπτ,ἰἱε τίγ Ρτοι:εόέτ με ίεΙοιΠεε

άιοίΒε ε1ιιἰ Π: Ρτοἴειιτειπ πα ὰεἰιοτε,ιτιεἰε

~ ]Ιε ειἔἰίἶειπ ίεΙοτι Και· ΡτοΡτε ικιτι1τε. Ε:

ΡαπεοίἙε οεεειίἰοτι :ὶ ὸἰιιοτίἐε ό: άϋΐο

:επεσε ΓυΒΙΈωεοε, Η £οηυἱ€11τ εϋιιετθε

εοεποιίΠιτυ;:εε › δέ εΜΗ:τωτσε ειι1Πϊ. Οι::

Ια ίουΙΓοηε εο:ΡοπεΙεισΒέ :Μικτό εσω- ν

μια :ει



  

1.τνυιε ο ιτιωτιι.«_

Με ευ ΡατταΒε αυτ αυιιυαιι1·υ

Ροιυτ‹Ιε ιυουυειυευτ, εοιυιιι”ι.

εουτμε5-ι:!εΙα ιυετ,& αυττετεΓΡώα

Γ9Πτ ατταεΙιεεε ατα τοεΙ·ιετε , ὰ 3°ν Μ"

ΠΙΙευττυιαιε ε!Ιε8 Γουτ ιιειΕιτυέει ότι του,

"ι Μπαθ8υοιΓΙαυεε. Α εεΙΙεε ιμι (χμ

τυουυευιευτ,δε ουι ΓειιιΙ:Ιειιτ αυοιτ ν"

:€ζέιτ ιιε Γυιτ Ιεε ε!ιοΓεα ουι Ιευτ Γουτ υιιι

ω, δ: ιιε τεεΙιετεΙιετ εεΙΙεε τμι Ιου:

Ρωι1ευτ ΡτοιΙιτετ , α είτε τΙουυί: Ι'ιιιια- _

- ιυατιου. Μ ' ι ·
ζω! [Έ Ια ταιΓοιι ατιΡαττιευτ

Γ οπιιΤ2τ επιευτ, εοιιιιυεΙιυτεΙ

.τι ευεε.α α ιυιυιτ - `“ ΙΙ

τξΓιε ευ ΥΓ ε, (Ιω @ΙΙ “ΠΩ (ΙΜ:

8υοι αυτ:: εΙΙ: ΡΙιιε ειιεεΙΙευτε

ξιυ:Πτουτετ Ιεε αυτττε , τμιιΙειιι ΡτοΡτε

τι τε υε τ:οιζιιοιΙτ με ιειιΙειιιευτ ει:

τμ'ε!Ιε α τΙε ι·ιτοΕιτε , τιιαιε ευεοτε Ιεε Γιι

ιετε σΙετουτετ-Ιετ αυττε5 εοουοιΙΓαυεεε.

δι·εΙουε Ιε Γευε ι·δ€ Ι°ιιτια8ιιιατὶου,ε'οΡ

·οοΓοιειντ ατι τΙιιεουτε, 8ε τΙιΓοιευτ εμε

νεεΙΙ: νυιυετΓεΙ εμε Ια τιιιΓου ΡευΓεεο

ΒυοιΙΙτε , υ'είΙ: τιευ , Ρουτεε τμι Γε Ρευτ

εοιιιιιτευτΙτε αυεε Ιε ιευε , ου Ρατ Ι`ιυια

διυατιου,υε Ρειιτ ειιτε νυιυετ εΙ:Ετ ου::-°'”

Ραττ:ιυτ ι! είΙ: υεεεΠαιτε , ου εμε Ιε ιιιιιζε

υιευτ ‹Ιε Ια ταιΙου°Γοιτ νων , 8: ου,ιΙ Η),

ει: αυευυε εΙιοΓε ΓευΙι!;ιΙε ; ου του μια

Ν

  



  

/

Κτωατ. οι ευπιοα.

εαυΙίεί)εε , εμε ΡΙυίΙευτα ευσ

.ουΒε-ιυΙΓεε 86 ίιυειτεε ευ (ειπε

.-υυαΒΙυατΙου ,εμε Ια εουεε!πΙου

.Ια ταΙΙου Ιου "Με, δαυεαυτ ου>εΙΙε

εουΙΙιΙετε εε ουἰ ευ ΓευΙΙΒΙε δε επτά

ι:υΙΙει·, εουυυε νυε εΙιοἴε νυίυετίεΙΙε.

ΜαΙε Η ΙαταΙΙου εουττετεΙΙΡουεΙοΙτε 8:

νουΙυΙΙ: εΙΙτε ου”εΙΙετοευοΙίε ΒΙευ εε

  

ι:1υΙ είε ΙευΙΙΒΙε , 86 εε εΙυΙ ευ Ιτυα- `

ΙυαΒΙε , εοτυΡτευαυε του: εε .εμε

ἔνυ δ: Ι°αιιτ:εΡευυευτ εδΡτευι:Ιτε, υπαΙε

εφε ε”εΙΙ νυΙυεκίεΙΙεπιειιτ. Ε: ουκ: -τεΙΙσ:5

ε:ΙιοΙεε υε Ρευυευτ Ρατυευἰτ α Ια εο

_ υοΙΙΙαυεε εΙε Ι°νυἰυετίεΙ , Ρουτεε ειπε

Ισια εοευοΙΙΙαυεε υε ραπ εκεεεΙε: υγ

μπε: ουι:τεΙεε υΒιιτεε εοτΡοτεΙΙεε ε: 66

εμε ιταΙτταυτ ‹Ιε Ι1°.εο8υοΙΙΙΙ111εε άεε

ή 4:Ιιοίεε, ου ε°ετι εΙοΙΙτ›τ αττεΙΙετ αυ ΡΙυε

ΡακίαΙά δε αΙΙευτέ ΙιΉεευέτ.Ευ εε άεΒαι:

11ουε ουΙ αυουε Ια εαευΙεε αυΙΙΙΒἰευεΙε

όΙΙεουτΙτ, εοτυτυε ό.,ίυπ αεΙυατΙου, 86 εΙυ

ίευτΙιυέ:,υε τΙευἀτΙουε υουε με Ιε Ραπ

ε), εΙε Ια ταΙΙου.Ξ δε υ,αΡΡτο.υυετΙόε υουε

Ραε Ιου ουΙυΙόε ΑίυΙΙ ΙΙΙιυτυαΙυε :από υε

33ευίε Ραε,εΙυε Ια.εΙΙυΙι1εΙυτεΙΙΙΒεεε νο"

σε ευοΓεε Πιιευτεα, αυιτειυευτ ε1ιι°εΙΙε

ευείκυε Ιω με: νου. Παπ νουε ευευτυέ
εεε.

  



:ή

  

Ι.ιν1:1 ::ν.::ιι:εειειι. με

:ει ειυΙΙ , ει: ν ε :1σεΙ:1ιιεε ε!ιοίεε, Ιείἔ

σιιεΙΙεε υ,ενευ: Ροι:ι: Ιειι:ε ειιευευιευ:ε

εε:τεΙυε υν υεεε1Ιει:εε,εε::ειιιειυευτ ου

σε μια ειιΡε:ειιευ: ἴεειιοἱ: :ισ,εΙΙεε :Ιοί

·ιιευ: εθ.ιιευι:: ΙΙ :ή ειπε εΙοιιε ειιειιυε

Ρ:είειευεε :Ιε :εΙΙεε εΙιοίεειδε ΙΙ ειιεο:ε

ιιοιιε νοιιΙο:ιε ε:οι:ε σιι,ιΙ ν ευ ευ, ΙΙ.ιι'ν

ειπε :ιευ :μυ υ”ε:Ισιευιιε Ρε: ιιεεεΠἱ:ἐ.

Με ΙΙ εουιιιιε :ιοιιιε [οτυιιιεε :πετάει

Ρευε :ΙεΙε :ειΙου , :ιοσε -Ροσιιοιιε εσΠἰ

Ρε:::ειΡε: ει: ιιι€ε::ιευ: ι:Ιιιυιι , εουιυιε

υοιιε ειιο:ιε ιιιΒε Ιεΐευε δε Ι°Ιυιε8Ιυε:Ιου

:Ιειιοι: εε:Ιε: ε Ιε :Δίου , εσΠὶ εΙεσοιιε

ιιοιιε ισοε: οσε Ιε.:ειίο:ι Ιιιι::ιειυε Πι εΙοι:
ίοσΙ:Π:ιει::ε ε. ΙΙΙυ:εΙΙεό: :Ιᾶσἰιι.Ε: ρου:

τευτ,είΙεσουε :ιοιιε :ΠΙ είε ΡοΙΙΙΒΙε ει:

Γουιιιιε: σε εεί:ε Γοσσε:ειιιε ιιι:εΙΙιεε:ι

εε, Ροστεε οσε Ια απο:: νε::ε Η. , εε

ειιίεΙΙε υε Επι:: νοἰ: ευ :ΙΙε ιυεΠ:ιε:ε'εΙΙ:

ε: ΪεειιοΙτ ευ οσεΙΙε ίο::ε, εεε εΙιοίεε ειιιἱ

ιι'ου: Ρεε Ιειι:ε ειιειιε:ιιευε εε:τεΙ:ιε,

ίου: εοΒιισεε-::Ιε Ι:ι εε::ει:ιε δε είΙΪεσ:ἑε

Ρ:είειειιεε:Ιε Ι)ιειι , δε οσε εεΙε σε τω:

Ρουι: νυε ουἰιιιου , ιιιεἱε ΡΙιιΡ:ο1:Ι: νιιε

βυιΡΙιεΙ:ε σε εεΓιε ίοιισε:ει:ιε Γειε:ιεε,
- |

σο: ω: Ιιο:ιιέευν :είε::εε ευ ειιειισε

Ιιυιι:εε.

Ν υ

 



  

  

`. οοΝεο·τ.Ατ. οι: ι>Η:ισεξ .

ὅ Ρ ο π :νι ι ν. Ϊ

Μ%ἰαι:: ο· »Μπ2: :ισιίωιπιίηοο·2:

' Βεβτπιε Μ:: ιίι%·ι·επ:, ὅ

; .Σκι :απο ερ· αν: Μπίπτε/ωω Ϊ

|

ἱ

17:=;:ἔ κἰεἰἑβαι: εκπιπ:,

Σ: πι· :Ἐκ τυ·οιιιιε ω:: Μπι',

]ἔ π·/[ευιΜ·πιθ μαπα!.

Σε: Μ:: :βεπάπσβ ιπωι:·Μ ί

.Ρ,Μιέ!ω?·ωεπτ σπάο)απε, ` Ϊ

Ε: ίσωσωε»ψ·μαΜηκεπ2, › Τ

.Σα έν:: ΜΜΜ· έα[ο;:απ:, - - μ

1αἱΠῖυι: Ζε: ΜΜΜ: Με:: , -

Μ: 024 έ!(β·ποκη»ψζ `

1ο: απ:: αΪαφεἰἔετε,

·(”υπ2τε Δ:: νεκτ: εοΜΗΜη:, >

_α·2°ωοπι :ἰπΦ=ω Μ, ΜΜΜ,

Ρωίωι: Ζε.: κα:: παω,

Μ·Μικε,[ω: ἐ ξυίσν, "

Ζεέπιπά ΜΜΜ ό: ί)αι:·:

Μ: Μάη):μ: Ζε: :»ικιιυπέπε:,

θα”, ί:: Απ:: ::/ξακ2:ζ,

0ιι/ίαΜ |.ναι:ίπε: ΜοΙ:Μέ80$ _
Οκ: ἰειιτ:/ἔἱὸιιτ·: 47τε:βεζ, “ ν: έ:

ές@ααφεΧΙ'Ι:ε:ό:βαπεη ,

πσΜβιπΞμε ιίυβ·[ωπίίστί - 3

ι

_σ.::..ρ~άσω.κ·-Ν._....



 

, ιπν1ιι οττ14ωτι1εεπιζ μ”

ΙωΙΛ- ωπ Θ· ω:: οιΙ6]δτ!8, . 1

Μπακ ά,εωσέσω” Ια είπα, Ι

.Σα :ψ- οιΙτοίΙΐε πητοτ2ε,

Ν] |πικύ κ,4Ιειισ[ε: μια:

./ΐέω να: Μ $6770 μπώο22

απ·Ω ίεκπ/ξ·»: "ωΙπζ

4 1ν:οΜΜεβ4ίκ: σιτε ΜΜΜ

.Ζεβυπτ ψεω>”επ ΙΜτιίτ,

Βέτοιίιιε :]Ι2ικτβι ]ΐξζητε,

17ώιμπε πε ίπη όπω!::

Έοζβ/2:ιτε ιἰεΜεκ£,

δείπ] 7ιάρείτ πατπωεπ2:

_/ί;ωικι· Ίαν.: [αν τἱσιι.σσ ία π:βΘ

Ι .Η Μιά: είΙειιέ/υβ·οπι

Ω:/!ς22ς141°ε αάπιοκυ(βε

.Ι7,4Ιειιεκ ί,ιύΜ ἐ πισω

13ερειι›· φάει εοφ: νόσπέ

1ίπε οἰσωεκτεΜαντά '

'

π..

8|οΜΜ.Τοε μακ”. »Μπεξ

νωσ

: ΙΕ7 Ια ΡΙιΙΙοΓοΡΙΙΙε ωοκιΙΙι·ο Ια ωετήετε 4Ιο·

τ Ια εοκιοΙΙΙΞιτισε άΙυΙικ 8: μεττιΙειοωεπιτ :οπέ

ιΙε:ε: Γε(Ι:ιι ‹Ιε ΏΙειι,ηι1Ι :Η αετπΙτό. Ε: ὸ°ειιι

πω: τ.1ι.ι€ κι οοιιοΙΙΒιέα ίι1Ιτ ΜΙΒ: έ: Ια εΙιοί‹:

ι1ἰσοτιοΙΙΙ , ε'ε:ίΙ Ροιιηιιογ Ια εοιιοΙΙΙσ.ιπε 86

2:1ειποσάε ω” (Μ: ΠΠ” 8: άΙΓΡοίΙείοπ Φ:

ΒΙειι.Ο: ΜΒΜ; άοΙΧω :ΙΙ πωπω ΙΙΙ ρκίει·ι:,

Η ω).

(

Ι

ι

Ι

  



  
  

ε' οουαοιΑ·τ. υπ τυπου

εττευου εμε ΜΙΒ:: :Ι'ΙεεΙυχ. (ο υπείι.υ·ε μι: ε

τετυΙπό Ρα: να” Ια ίεΙευεε εΙε Ι')Ιευ ευ: ε·

τεευεΙΙε 8: με ουτε. «ΙΕ θεου ου'ΙΙ εουοΙΙΙ Ια

εΙιοΐεε δε ΡαίΙ-έεο δε ἰι νευΙτ , εδΙυε Ρι·εΙ.ευπεε.

Ευ Γιυτε ΙαεΙυε ΡΙΙΙΙοίοουΙε κείουΙτ Ιω

οΒΙεέὶΙουε ίαΙθεε: εγ- όεΙΙυε εουυ·εΙα ?εσεί

` άευεε. ΡυΙε εουεΙυ‹Ι άι: Ιου αΙεωιυε , ου'ΙΙ.γ

αι εε:ταΙυεε ευοΓεε :μυ Ιου: ίεΙου εΙΙεε εουυυ

εευτεε ο: ΙυεεκταΙυεε , ΙείουεΙΙεε υεαυτΙυ0Ιυ9

αυΙευυευτ με εε:τΙτυιΙε , ευεαυΙ; ουε ΒΙου Ια

ο μευει.ιεε. 8: ου”ευεοτεου'ΙΙ (Με ευ υοΙΙυ:

ΡυΙΙΙ-αυεε ευ: ευαυ8ει εΙε εΙεΙΙ-εΙυ , τουτεΐοιε

:απο υυπαιΙου πιο ίου ΡοΙυε Ια μεΓεΙεΊΙεε ου

υΙυε,αττευου ουε Ι)Ιου ΡτεεουοΙΙΙ εε εΙ1αιυΒε

πυευτ,ΙαουεΙΙε μείεΙευεε ευ ΒΙου εΙεΙυευτε

υουοοίΙαυτ ΙυυυυαΒΙε 8ε Ιου·υε. Ρου:Ια υπ

εΙΙε :Ιουυε νυε ε:ιΙιο:τα:Ιου "Πε, Με ουε,

· ουΙΙουε υοε νοΙουτει·ίου: ΙΙΙη·εε , υου :Με

ΙΙΙ·εΙυτε: ἐ υεεείΙΙτέ , υουε ΓυΙυΙουε Ια νεττυ,

ίιι)·ουε Ιε νΙεε , εΙ.ΡετΙουε Ια ίεΙΙεΙτέ ετεευεΙΙε,

δ! Βάσω α Ι)Ιου ΡτΙεεεε, υ°ηαυε ευ ει: ΙἱεεΙε

αυττε τυογευ εΙε όΙΙ.εουτΙ: απ:: ΙυΙ,υΙ ιΙε πιο ιικ

μεΐευιεε εΙευαυτ Γα Βια:: Βου άεΙυαυάετ 8.1

οΙπουΙτΜε υεεεΠὶιετ.

.

Ρε σε ι: ν υ.

νε άουε· εμε εουαυπε υουε Μου:

1)νυ Ρευ αυΡαταυαυτ υιουίυέ, τουτ εε

ουΙυ: ΐοαΙτ9Γε εοευοΙΙΙ: υου μια Ραεἴα υα

υπεε μοΒτε,υιαΙα ό: εεΙυχ ου ευ εουιτ

κ

4



›=Ιν

 

τινι:: εικονττειν::: ε :48

Ρι:ευ:Ι Ιε ἰεἱευεε:Ψονουε ευ:ευ: οιι'1Ι

υοιιε εἰ: Ρε:υιἰε οσεΙ εἰ: Πείτε: :Ιε Ιε :Π

ιιιυε ἰησΙιἰἔειιεε, εδο εσἰΙἱ οσε υοιιε :ΜΙΒ

ἰΙο:ιε εο8:ιοΙΙ::ε οιιεΙΙε εἰ: Γε. ίειετιεε.

(ΣΗ: Ιε εοιιιυιιι:ι τιιοευιε: :Ιε :οσε αυτ:

ου: νιιιευ: ειτε: τεἱἰο:ι , οσε Βἰει: είε

ε:ε::ιεΙε (ΣουίΙ:Ιε:ουε εΙο:ιε οσε ε”εἰε

οσε Ι'ε:ετυιτε : εε: εΙΙε ιιοιιε :σε εστιώ

Ρ:τε ,. Ρετ τιιεἰτυε τιιογευ , δε Ιε ΠεΕΠτ@

ιΙΙσιυε , δε ἰε ἰεἱευεε. ΙΞετετσιτε εἰ: Ροΐ

ΜΒΜ Ρεττειδ:ε, :Ι”νυε νιε Ιυ:Ιε:ε:::ιιε

Με, δε ιυΙΙυτε, δε οι:: σε σο:: Ιει:υειε :Ιτ

:ιιιτισε: : ε.οιι: Με :Με υιευιίεΠε, ει:

Ιε εοτ:ιΡετε:ίου άεε εΙιοἰ-εε :εωΡοτεΙΙεε.

(Σε: οιιιεοιιοσε νἰ: ε: εε::εἰυ :ε:ιιΡε , ε.

ΙΙ:ευτ ε Ριτεἰευ:, Ρ:οεε:Ιε :Ισ με ε: Ι”ε:Ι-·

ιιευι:, δε :ή ε ειιεσυε εΙιο& :εττιΡο:εϊ

Ιε , οσι οιιιίΙ-ε εο::ιτι:ειι:Ιτε του: ε:ιΓε:τιω

` Με, δε ειυΒ:εἰΙ-ε: ετι:ιε:ευιευ: :οιι:Ιε

απο” οιι°εΙΙ_ε ε ε νἱιι:ε : εε: εΙΙε ιιε μι::

ευεοτεε ετυΙιτεΙΤε: Ιε του: :Ιε ὸειιιεἱυ, δε

αυτ): :Ι'Ιινετ εἰ: εΙεἰΙε Ρετ:Ιιτ , δε Ι°Ιιειι>

τε Ρ:εἰευ:ε ιι”εἰ: ειιτ:ε εΙιοἰε οιι·ντι Ρε

τἰ: τυο::ιετι: οιιενοσε νισε2, δε εεεΐεοσε

ΙεἰὶΙε8ε:ει:ιειι:,οσι -ἰε υοιιισιειι:εΙρε:ι:.

(δε ιΙουε οι:: εἰ: ί_οσΙ:ε-ευτε ε: Ια εουάττιό

:Ισ :ευιΡε ., ειιεο:ε οιι°ιΙ υ'ει: ιει:ιετε

Ν το



Τ - 7

@ω ξ: ο·Ν ε οι. 1η- υ Ητι:ο·εζ

αοττιωεσἐἔι εἱὶτε,δε τιστεΠξ ΜΜΜ: Έ;

:Με , τεΙΙειπεηηι1ε Γ». νἰο ΠΜ: ( εοπωπε

ΑΜΠ:οτο :ι είΒιιπό άιιπιοικἰο ::1:τεαΕ::

Εοιιττειπττά , φα Γοπι Μ: ΡμὶίΪε εὶ Μπι

σΙτο36:·οτοέτο σακιά.. Οι: απο:: :1ιιΉ

α:οτηΡτει1ι1ι:Η.ΐΡεοο εἶπε έηΒιιΙο, Η πιο

εοωΡτειπά δ: απΒταΠΕ με του: ἔν::

: α:::ι:Ρ, Ροιιτο: ε1ιι°Π ι1°ει ΡΙι:ε 1ο: Ρ:ιίΐέ, 86

π”ε.Ρεε οικω:: Πιάι1επ::. Ο:: όοικ φαί

εο111Ριοπά δε Ρο!Τεάε του: :Με Ϊοἱ:_, δ:

  

εαν:: ιτιοιπ::τιτ το8.1τ€Ι€1 ΡΙειπἰτιιεἱο δε ό:

:ια :Νικ Η:: ίηάετοττιιΜέ:ο.: επιηιιοΠα:

ἔτι:: 0°είϊτ Ροἰιπ αιάιέ: , δ: 1Φεί%:10Γα

ὶ :Μπι εΒο.ιπάοηιπέ; α·:Ι:ι Ξι Μ:: ᾶτοὶόὶ Γ::

ξ ΡειιΠ: Ποπ: απ:: ετετικ1. είὶπιπ Μαι

' 6οιπΕο(ό ό:: ίο7 Η εβ: :·ιεεοΙΒίτε ι1ιιἶἱΙ_

: Ϊοὶτ:τοιιΠοιιι·ε Ρ:ε&τιι ὁ. Ιιιχ-ιπεΠηο, δε·η ΦΠ] ειἰτ τοιτίἱοιιτε ΡισίΕτιτό Η:16τπιέτό

Ἡ / άιι·τεπ::Ρε ωοΒΠο , άΐοιὶ νἱειν; :1ιι·ειιι-:

ετ1115,πγε115οιιγ.·ε1ιιεΓοΡὶιιὶ0τ1 άο ΡΙε·-7

ισα, ο!”τοπ :μια εσιτιοικἰο π'ειιοἱτ Η.

ττκιἱε οιι εοωιτιοιποπι`εΜ ό:: εεωΡε, δε:

πιο ά:·:ι: οί: Η1ϊκιί5 ειιιοίτ Ε:: ω: ίοιιτ ετοί

20 ,. ηυ>έΠατιτ Η: πιοπάε τά, Η :Ρε Ϊειἰέἱ:

4:οΞι·σττπΓ;ικε ίση θιέΙ·ειιι·. Μ:ιΞε δώ:

ΣΦ:: :πατε εΒοΓε ,ρΗ:: ιποιιέ μι: γι::

&ι€ξπτ:τιτιἱιιἐε,_ δ; Σι15:1ί:: ,:::::1μο Πρ  



τ.ινιιτ ειΝῳγιεεΜιε;” :49ϊ
τοπ :ιτττΙΙουεαυ τηοιπΙε:: δ: ειι1έτε εΙποίΙσ

9ιπτ Ια Ρτα(επεε ἀ'νικ νΙο Ιππετούτιέε:·.

ε1υΙ είΙ εοωΡτΙΐο δ: επιΒτ·είΙἔε οτι νικ ν·

ιιὶτέ ὸ€-τειΉΡ5. Ετ ΙΙείΙ τουτ ππευ!ΕεΙΙο

:με αΙ:Ι :θ ΡτοΡα· αΙΙ)ΙΜεΙΙσε”τ όΙυΙτι,δε

Ι)Ιι:ιι ω: ‹ΙοΙτ ΡεαίτιπΒΙστ ΡΙυε ειικΙει1 ·

5ικ:Ιοε εΙποἴεε μελη Ι:-.1ΙέΙε55 ευ ΕΓ88ΠΐΙ

ειΙπ 9ικιΠτΙτό·άιι τειππΡε , πκιἰε Μου ίεΙοπι

ΙειΡτοΡτίοτέ ὰ:: Πι ΙΙτΠΡΙο τπιτι1το ,_ Ροιιτ-ἔ

εε κ1υσΙο ιπουικωοιπ ΜΒΜ- ιΙ«·:ε :ΜΙΒ

τοωΡοτεΙΙεε ,ἰιπἱτε ΗΜ: «Ια Ιιινὶε Ιω

ἱϊ10`Ι3ΙΙ€,δ£€Ε€τΩ€ΙΙσ,ι1ι1ἱ ε ιουΠοιιτε τσιπ

ΡτείεΠτ,8ε ικ·ροι1ιππιπ Ιιγ :ο εΡΡτοεΙκτ

υγ ΓεἴἔαΙΙοι: , ΙΙ τρίτα ΙϊτωποβΙΙΙ:έ ,δε

νἱει1τἔτείΙτε ιπικιβΙο, δέ ό»κάιπε ίΙτιπΡΙΙι:Ιτέ Ι

άι: ΡτεΓετιεο, ετοΙΙΙ: επ νικ ΜΗΜε ι1ΠΣΙΠ.··

ΙΜ ό: ίιπιπ ό: εΙυ ΡείΙἔ : 8: :το Ρουικιππ

ΡοΠΙτάετ τοστ Ι,‹:ἴΡεεε εΙε θ. νἱο:: τοιιτ ει»

&π1ΒΙο, ἱΙ ΙΕιπΒΙο ΙΙ'αιιτειιπτ ε1ιΙΙΙ τι: τοϋ

ΐο ΜΜΜ ό”είΙτε ., Θιι°ΙΙ· κπκ:ιΙ!ε τοι1ττα·:

ΕΛΠ: 8: 5,ε(€μΠετ Ξι ει: έμι'ΙΙ πιο Ρωτ ω.

ΐοιπΡΙΙτ , ιη ΡειτθιΠειπποπτ εΧΡπἰτιπο: :κι

ΐοττε: :1ιιι: εε Γοίτ,6°ειέτειεΙωιπτ :ὶ Ια Ρτεἴοιν

τετοΙΙ:: , σ:1ι12ΙΙ0 Ραπ οίΙστο εε Ρττἱτδε Ιε

Β€τ ιτι·6ιιππατ: Ι.·11€1ι1€ΙΙΒ μπακ: εμι'εΙΙε ετ

Ισ ΙΙ:ίΙέαγριιο7, ΦΠ .€αίΙζηπΒΙεθι·| ι(°ΐΙο..

Ρμ:Γείςμε9 ΙιτιιΔιι:ιβΙσ,.οΙΙι:·έλΙτ.:1ιτεεε

  



¦ . ό; ”~

Ξέ6-κ-εο-ιΑ·ι·. οι ι=κ1ιοεξ ¦

έκτη εΠε 5°αΡΡτο:Βο , τεΙ Γοπ1ΒΙέ εΠ€

είὶτε. Μεἰε ό 211το.11τ Ίι1ΈΠ.::11€ Ραπ άε- 1

|ΠθΗΕθΙ'·ί:€ΓΙΏΕ δώτηι11οΒΠε , εΠο ει Ράπε

ν11 εὶιετιιὶη ώ: τσιπΡε ὶΜἱτιἱ,ὁ: ΜΠΕ σοπ

τίιπιιἐ Γε νάι·:, ειΠιιιιτ τουίἱουτε οιιττο , Ι'6ί:

Ρ:ια: ὰ: Ι;ικ1ιιοΙΙ: εΠο :Η Ρου:εοπ1Βτειι

ότε, :ο άειικυτωτ ίι·::πιο 86 .ἱΠΙΠιΟΜΙΩ.

Ετ ίἱποι1ε νοιιΙοι1ε επ ἱωὶτειιπΡΙὲιτοτι·

άοιπιοι·ποτυαΡτοΡτοε 82: ι:οτιιιοπειΒΙσει ·

απ:: άιοΓεε,ΒΙευ είὶ νοτίτπΒΙεωεπτ ετα::

ιΜ,8ε Η ιτιοπάο1πστΡε:ιιοΙ. Ριιἰε (Μπα

ι.1ικ τοιιτέυΒειτπαιτ εοιτιΡτὅ‹ὶ άε ίἐι-Ρτο

με πωυτο,.Ιεε άιοΓεε εμ ΜΧ ίοιπ Γουι

ιπἰἴοε , . ΠΜ: ' ε1·Γει εουὸὶτἰοπ τοιιΠόιιτα

αει·ικΠο ,ά Εφ εξ τοιιίἱουτε σπάτο

ΒΙε Ρτοί.οτιτς·δ6 Η ί?:Ιοηεο τ10 1ιιγ ουτω

ΡείΕ111τ·Ι:οι1τ ωοιιιιεωαπ τἱε τσιπΕε,άε

ωευτε.Εετιπα·8ε ειτ1°εΠέε επι Β ίῖιπΡἰἰεὶτὅ·

όο(ΑΡτεΓοτισε :› εοππρτεοευτ ἱΠΪΪτιἰΖ οί:

Ραοεε άι1 ΡΑΠ.έ δε· ὸ:Γειἀι1ει1ἰτ , δ: νοἰἄ·

:οικω άιοί6ε φα Β ΠιάαΡ!ε εο8ιτοΕΠΒ11

α: , εοππωε ίἱὲΠεε ίἐ ΒιίΓοΙειπ ὁ. ΓΗει1τσ

:πάπια δὶ νοιιε νουΙει σἰοικ Ροιπίθτ,,

¦ ε1ιι-οΠε ε& [2 Ρτοἴεἱεοτ:: , μι: Ιετ1ι1εΠέ

:Ματ εοξςποἱίἱ τουτεε·«::ΒοίΒ , σε τω:

τηἰουκ ΗΜ ώ ετοἰτο εμε ε:: Γοάτ νικ. `

.ίἔἱειπ:‹: άσε εΒοίἰω Ρταίοπτεσ,_ε1ιή Δε·

ι:Ιοίαιιτ.·ξεωειΙε, κ1ιισάε Βοιών απο ρε

`



 

ειναι οικιΕπ πωσ μ' πρ

Γοἰτ νικ: Ρτεΐείτοοε άσε ε!ιοΓεε 5111116.

Ετ Ροιπτο.ιπ οτιΙο. ὸοὶΒτ ποιτ1κτιετΡτο

ΠΜ©116ο,Β6 Ποπ Ρτοι1ογειτκε. Ροιπό:

σ:1ιι'οΠοη8ιιέε &οε εΙιοίησε ΒαΠΕε δείκι~

Βιικε,εΙΙε νοἰά εοωιππ:εΓνω Βειιι1; Πω

τοιιτοε εϊιο!”:5. Ροιιηιιο)· νοι;Ιοι νων:

ὸοτι‹: ε1ιιο εεε εΒοίσε Π: ί:ειοειπ τκ:α:Κ

Ωιἰτειτιοκιτ, (Ιω ἴοτιτ νειιέε όο Ϊωἰ! ώ

ιιἰτι, Ριιἰε πω: Ιεε βοιωτια π:: ἔστι: μια

πεο:ΠΜτοιπευτ Ιοε·εΙιοΐεε σ1ιι°ΙΙε νομο::

ΥΜΕ:: πιώ :ιάιτιει:-εΠε ικατίδτέ αμκ

ι:ΗοΓεε εμε νουε νογει Ρτε&υτεωωπ2

Νοτι:τι1Με 511 είἱτ τΜοτιι1ε.ΒΙε ς!ι:Ρατσ.τι

80τ111ετ α: ε1ιιἰ είὶ ὸὶιιἱτιεπιοπι-Ρτεὲίὶτιπτ

2ι10£ΓΪιι1τΠ3ἰΠ, οοιτιωι: νοι1ε νογο:. Ιεε

€Ι10Γε:8 ευ Ρτείεικ:ε τ:τηΡοτεΠε , ΜΠΕ

1θ8 νοἰά Γα:Π ὸἰιιἰιτοπ πιο ετοι:τιςΙΙς

Ρτείετιεε.Ε: Ρουτεε εμε εείὶομςἴοἰωμ

ε: ὸἰιιἱποὸ πι: εΗειοΒο Η Μπιιτσω η

Ιβ Ρτομἱετέ ά» οΙι0Πϋ ) 86]ουτ ἔι

Μάσι; πΠεφ όεικιιπ :Πο ,,ε1μΈΙ!εω·

είξοίεέςτ? Ι; Ρο.Πέ 86 Πω11φ Γς.τοκις

ἑι Ι'ειἀιιοτιἰτ ,ν 86 ιπτοπίοπά ΡοἱΠτ1Φ

Ξι1Β:ιτιο11τ εΙοε-εΒοίω: πι:ιΞε π:: νι1

ΓειιΙ-τεἔπτὰ.ὸο β Ρκοιιἰὰοηεετ νοἰά τω»

. με εΒοΐεε,φωτιτηο.οσΠεε £1ι1ίΠ66€[ΓΑζτε4

;μα1τά61ιιφ::Με, τ6ιπ:Ιι:ε επιασε πω.:

Ν ή,

καΐΕ-- _
αρα;



  

ή / · .
¦Ύ| εεο··Ν·ε· ο Ι..Α τ. ο ε· ο Η: 1.=ο-εξ.

! ποπ Ροίιπ1ευτ ειιετιειπειπ ΠεεεΙΒέτε::

Τοιιτ ει!ι16ξε1ο”ε:1 να ττιεΓηιε τειτ:Ρ5,γοι:α

, τοχει ντι Ιποτοιοε ιπετε]1ετ ΠιτΙά τεττε,_

' δε Ι:: ίο!εΠ ίεΠει1ετ ευ είεΙ. Ο:: ετιςοτε

¦ :με νοι:ε νογει δ: Γν11 δε Γευττε αν

`ἱ ίει11Με , νουε εοπἔιιοὶΠεΖ Μου εμε·

1] ἶνι1 Μ: νοἰοοτειἐτε , δ: Γειικι·ε :καβ

Ωἱ:ε. ΑΜΠ[ΜΙ άΙιιΞ:::, νομο: κοιιτ,οε.·

: ' ττοιιΒΙε ΡοΞιπ Μ: οι:εΙΙιε άε: ε!ιοίεε επί

› ΙογΤοιπτ ποι:Ποιιτε ΡτεΓεοτεε > Μ:: Ηπα- .

' το: :κι τε8:ιτό ΦΠΑ εοιπἱἱτὶοπ άιι κοψω ο

Β°οἰι Δνὶειπ :με φωτο Π- εοδηο1ίε εΙυεἰ-- Α '

(Ρε ε!1οΐε·όειιο:ι: :ιἀιιειιὶτ, ό:: ·Ι:ιουείΙε

τοιιτεεΕοίε ·Γει:ευετοειι-τ ι1°εΩΡαεπεεεί · ·

:Πιίπε,εε πίεΠ: με νι1ε οΡἱοὶοη εεΙα : Μ:

ΡΙιιΙὶοίἱ: εεττεἱπ_ε.εο8ηοὶ-ίΪἔιοεε _ί εΠ:τ

ίδάόε δ: ::ΕΡιιχεε άεΙανετιι:.Ετ ινα::

ΠΜ (Με: εμε εε :με Βἱειι νοὶἀ,ς1ι1ἱ ὸοὶε··

εόυεο_ἰτ,τι_ε Ραπ ι1°ειάυεπίτ Ροὶοτ:δε οπο·

εε ομἑιιε Γεω:: εάιιεοϊι· ·ΡὸΙοτ,ἰΙ εΙὶ.Βὶεπ ·

ΐο:«:ε ΦΠ ιΐεὸιιὶε”ο ε,ποε εὁἶεεἰἔῖτἔι-τ δ; ε::

:ιοτπέε πεεεωτε:.Ιε νοΙ18 εοι·ΕίεΠετηκ

ΗΜ :Με:Με@οεΙ:Μεο εεετάοεοπεε

. Ή272 ›1Μ-1ἱ8 ΝΠ:: φαϊ ΡεΕπε πικαπ»

7οοι:::τειά! εοιιίευείτ ,θα ι1'εί)ιεσναι:

` :ΡΗ Με πιο): ε1-ωεοεεε:ηΡΙειΞοε δε::

Ι · εεεε:Φε:ε=εε1==::νωε:εωι:ε-›ε,

  

  

! Ι

. -Ε.-*__με?Μ.ε_ 4~:77



__ ή

ι·ι:νιιτιι- ο τι: οΔιτε·.ειι·εξ.. ι;τ

:με ε:: :ιοί :Η τιιτιιτ,:1τιατιτΙιΙΙ:: τοτττοθι.Ια

εοΒιιοΙΙΙΙιιια :Ιε.Ι)ιοτι, :Η ικ:::ΙΙιιτε, δε

·:1ιιιιτι:Ι ΙΙ :οτιίΙ:Ιετε ΓεΙοιι Πι ΡτοΡι·ι·: πιατα-

το,ιΙ ί::ιιιΒΙ::ΙΙΙιι:ο :Ιω-τσιπ , τ δ: τιοιι·::οιι-ι

ττ:ιιιιότ. Οτι· ΙΙ ν ει:ΙειιιτΙ:ιττοε :Ι:ιια::Π
ΙΙι:::,ΙΙνιιο ΙΙιιιΡΙΦ , οοιιιιιιε :ιιιιιιι:Ι-ιιοιια

·ι:ΙΙΙοτιε , :ιιι)ιΙ ::ΙΙ: ιιεεεΙΤειιι·ε :μια του: Ι::ε-.

Ιι.οιιιπιεε ΙΙιιτ:ιιτιιιοτττΙ8 : Ι°ιιιιττ:: :οιι:ΙΙ

·τΙοιιιι:ΙΙ::δεόιιιείΙ νοιιε @αυτι :με 9Ι.ΙδΙτι

:1ιι”νιινονεἔτ:,ιΙ τα ιι:κι:ΙΙΙιιτ:: :ιιι”ιΙ νον8.- -

·τές. Ροιιτεο :μια :ιιιι ::ΙΙ: εο8ικτιι :Ισ Πιι::Ιτ

ι:1ιι°νιι τι:: Ρειιτ :Με ειι.ιττε,:ιιι:: Ι'οιι Ι:: εο

ειιοιίΙ.Μ:ιιε εεττ: ιι::ει:ΠΙτέ.εό:Ιιτιοιιιιέε, .

τι: τιτο με ιιρτ::ε ::ΙΙ:: Ιτι ίιιιιΡΙε ιιο:::ΙΙΙτέ:·

:κιτ Γε πατατα τι: ΙιιΙΙιΙτ με ιι:εεΙΙΙτέ,ιτιειΙα
τω ΙΙ: ::οιι:Ιττιό :1ιιι ν :ΙΙ ιιτΙιοιιΡτό:.ΙΙοιιτι

τι: :ιιίαιιετιιισιιτέι::ΠΙτέ τι:: ιιι·:τιτ ::οιιτττιιιι

βιο ἑινονιεττ ντι :ΡΗ ν0νειΒ6 ::Ι::Ιει [στο-

Ρτ:: 8ε.ΙΙΒτο νοΙοιιτέ,Ισισιι :με τιιτι:Ιιε :μια

ΙΙ εΙιειιιιιιι: ,. 'ΙΙ τοπ- τιιτ::6ΙΙιιιτι: £1ιι'ΙΙ πιει:

›οιΙι::=: δ: οτι τοΙΙ::ιιιτ:ΙΙιιε (σιτε, ίιΙε.Ρι::ιι--->

ΙτιιτΙ:τιεονοι:Ι τ:μιε-Ι9ιιε :Ιιοίτ ότι ΡττΙΙ.ιιιτ,. .

ΞΙΙ :ΙΙ Ιοι::ιι--τιι:τ:€ΙΙιέιτε :1ιιἶιΙΓοι.τ , Ισι:ιιιιιιΊΙέε

.' °ιιιτ :Ισ ἔτι τιποτε ιιικιιτιε ιιι·:::ΙΙΙτέ. Μεττ,,

πι:: Βοιιττ::2 νοιιε οΙΙτε,[)ιοι.ινοΙ:Ι τ:αιιτ:τα:

Ιττε.::ΙιοΓεε-ΙΙιτυτεει.:ιιιι-ΡτοοοτΙ::ιιτό:.Ιει.ΙΝ--

·Ιιιιιτ:ϊτΙιωτουΙοιτι τοττιιικ1ι.ίεΙΙ:ΜΒιιιοιιτ:

.»



  

ε σκ ε οι .α τ. ο ι: υ Η Η. σε:

ΡτεΓειπεε2()εε εΒοίεε ὸοιπ, ευ τεἔατό άε Ι

Πἱευ,Γοτιτι1εσεΠἑιΙτεε μ: Ιε.μπογετι όε Η

€Οἔ110ἱίΪΞιΙ1£€ άΠ1ίτιε: Παω Η οι1 Με εὁίἱ

άστε εκ1 εΠεε πιεΠΠεε, εΠεε πε ΐοιπΡοίπτ π

Ποτε άε ΙειΡΙεἰπε ΗΒεπτε ε!εϋε εΠευι·πεπιι

κε. 8ετιε @ώστε όοιπ: τοιιτεε εΒοΓεε ίε' ;! €οητ, ΙείειιεΠεε ΒὶευΡτειιοἰά ὸειιοἰτ ε. Ϊ

ο Με βι1όεεε : ιπιἰε ειιειωεε Ρτοεεάειπ άε

Ισ. Ποτε νο1ο:ιτε, !είειπεΠεε ετπ:οτε :Ιιἰεὶ- ;

Με εὸυἰειπιεΠτ Ροιποε ε1ιίεΙΙεε ΐοιπ, πε Ι

ὅ Ρετάεη:ΡπΡουτωπτ Ιειιτ ΡτοΡτε πετα

κε, Ροιπεε εΒίο.ι1ειιπτειι”εΙΙεέ .ΜυΙιαΠει1ι:,

εΠεε Ρ-οιιυοὶεεπ Βίει1 ιίεἀυετιὶτ Ροἱτιτ.

μ ή _ΩέΙιπΡοττε,άίτει-νου5,86 σ:1υεΠε όἱΡΪε

ιτειιεε Βήτα νοιι5 εμπτε εεΠεε ι!μί.πε [Με

Ροίτιτ πεεεΙΙΞιΙτεε ,Γἐειι--ε!ἰὅιιτεΙ ὰ Τα εοπὸἱ

μ τὶοπ όε Ια εο8ποΙΠ'αι1εε όε ΠΞει:,εμεε εά

Π υίειπιεπιτ επ ειιε!ε1ιιε Γοττε :με α: Με,

11εΡΙιιε Πε πιοΙπ:ημε ίὶ-εΠεε είἰτοἰειπτιιε

ςεΠἐὶτεε2.Εη εεΙανουε-τεΐ _οπάτη-€ε,9ι1ε·

Πε Γοιπ ὸἱἔΕετεππε εοπ11τ?εΙεεε]ποΓε: Ίι1ε "

:ἰενουε ιιγιιΪει8ιιε::εε εΙ!ε8μέεμ - ΕεΣο.ΙεΠ

ρ1ιιωά1Ι.ίεΠειμε ,; 8:.Πχόιπωε-φωηά· ζ!

1ηατεΒ.ε,εερευάΞτ @σε εεε εΙιοίεε ίε.ΐοηε,.

' ὶΙ-είὶ_ιπεεεΠ:ιἱι:ε αμ3εΠεε ἴοΞειι:,_ δ: ΜΜΕ

Ραπ ἴὲιὶι·εευτι·ωηεηῳὶμ'εΠεε=Δε Β ίΞιεέπε

βΦΠπεξείεπϋ.εβώε.πεσεΠ-Με: εμε Ενω

  

=ε&εμ

  



 
ι

τι~νιιτ οι-ι€ωτεειιε. τμ

πιο άεε άειιιι εάιιιιιτ αιιιιιιι ειιι,εΙΙο [ο ΕΠ,

ιιιιιιε που με ναυτια: ΙετιιΙυΙ:ιΒΙετιι€ιιτ Ιεε

εΙιο Πει εμε Ι)ιε:ιι α Ρι·ο:Π:ιιιοε (οτιτ Ειπε

ειιιι:ιιιι·άουτε: ιιιιιίε Ι°νιι άσε άειικ τοιιιέι:

άε Ια ι·ιει::ΙΙΙτό άσιε εΙιοίξε,Γει.ιιιτο,άιι Ροπ

ιιοιτ άι: εειικ-τιιιι Ιε Ι.οτιτ. (δ: ιι”:ίΈ Ροιιιι:

άοιιε Ιιοτε άι: ΡτοΡοε , :με ιιοιιε άΙΙΒιιε,

(μια ΙΙ εεε ::Ιιοΐοε ΙΕ τεθ:ιειιτ ἔι Ια άΙιιιιιο
εοΒτιοΙΙΙὶιτιεε,άιι°εΙΙεε Γοιιτ ιιεεεΙΙΙειΙ:€ε,86

ΙΙ Ρετ Ισ), οτι ΙΙ:ε οοιιδάειο,εΙΙεε Ιουτ Ιιοτε

ΙεεΙἰειιε άεΙ:ι τισεείΙιτό: ιιιιιίι οοιιιιιιε α:

οιιιιεριεειιιιιτι δΕ ιτιειιιἰἴείὶε :ιι ΙΙ:ιιε , ΙΙ

νοιιε Ι: κεΕ6τει ὁ. Ια πάση , ώ νιιιτιοιΙεΙι

ι·τιιιίε ίινοιιε μου” 8ειι:άσ ἐ εε άμα δώ;

α: Γατάκια: ΡιιιτιειιΙετΙτό. Μο.Ι; , πιο :Παπ -

νοιιε,ε,ΙΙ ό): επι πιει ΡιιιΙΙ:ιιιεεάε εΙιειιιΒε:ς

Με άεΙΙΙιειο.:Ιοιι,Ι‹: απάτη νιιιτιο δ: ιιιιΙ4

Ια Ια Ρι:οιιιάέιιεε,Ροιιιοε άιι°ἑιΙ'Δάιιειιιιιι:ε·

εΙιο.ιιΒιετιιγ- Ια Ιεε εΙιο ίζτε άιιϊοΙΙε ιι ιιιιμτει.>

ιιειτικ ρτοιιοιιέε.Κε ν0ι184ι: ΙΡάιιάτη ἑι :σε

Ιιι,ι1ικ νοιιε ΡΒιιιισι Βἰσι·ι ω”εε:ι· Μάιο:

άεΙιΙππιιιοιι , πιω Ειοιιια: (μι: Ια ωωι

ΡτεΓειιι:ε άι: Ι». άΙιιΙιιεΙΡτο.ιιἰάοιιεε, νριά,.

86 (με εσ:Ιο. ΜΙ ετι νοίΙτε ΡιιΙΙΙΙιιιοε ,. 86 ΙΙ·

τω” ΙΕ: άσιιοιίαιτε,δέ ὰ φοιτ νοιιε νουά

ισίοιιΙάτ:2,Ιο νοιιε Δω άμα νοιιειιε Εοιιισ:-·
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' ε ο κ σε π. Αε·ι·. σε σε 1·1:ο εξ

` Με ε!ΗκιΡΡετ Μι όΜπε ΡτουΙάεεε:.Αίι16~

εμε νοικ ιιεΙυουυε2ειπΡεΓεβετ ε1ιιε Γε:.:Π ‹

ηιιἱνοικ :πιο Ρτείετ1τΡοι1τ Ϊοη οβίεόξ,ι1ε.

νοι;ε νογε : 00τΠωε11 @σε νοιιε εγω Ια

νοΙοητε @Με εἰε νουε αΒΡΙἱ9ι1ετἑΡΙι1

Βει1εεεΒοίεε.Οσωπιεπτ αοιπε ,Η ὸΙιιὶΠε

Ρτοιιέάευεείε εΒειτἔετο. εΙΙε,ίεΙοτι Με άϋ>

ἰΡσίΪϊἱοι1,‹ἰμΊἱίἙωΒΙεΠιιε-ςιιειυὸὶε ναι

άτει7 τωποίΕντιε εΙπο£ε 8ετωπο& Με ειι1-··

ετε;εΠε εΙι58ε όε εοἔποἱθῖπιοεαδε επιποίε

ί-ε;ιεΙιε Με ε!ιοΐε, δε τειποΠ: ίεαεΒε Ι°εΙυ=

τεεεΙυειοετ-ὶιιεωειπτ9Νοπ :άτα , Ροιπσε

ε @με υ;ω νοΜ του: εε (μή ε!! σΙε ίιιτιιτ,δε

Η. εὶοὶτ εἰἱτε, δε Ιε τευοεςι1ε·δετε:Ιτε ἑὶ Η

κι ΡτείεΠεε άς & Ρ-τοΕτε ίεΙεπεε,8έ πε εΙ1έ

ε) Χε τη Με πιιιε Ροἰιπ Η εοΒοοΙΠΞπιεε ών

1ιε εΒοίεξ8«ΕιιΙε άΜπεειι1ττε,εδεπενοικ

, ΡεηΤει: Μει1ε “Με ευ ω] εοφ ίετι1πε 86.

π ειΠει1εέ, Η Ρτειιὶειπ··ὁε εοωμειπὶ τοπ

' ;' ε τα Με ιτι1ιτετὶοπε δ: εΜυ8ειυεη:. ?Εεε

έ ' @ε - Ρόίπτ εεΠε και; ' εἰεθ εοπαΡτεΠότε

δυοι1τεε!εεε!ιοΐεε Γεευτεε,8ε Με νεεψμε- 2

  

ι ΐεΠτε83όε.Γειτεεεωεητ ΜεεΠεε, απειΒ ώ:

ε ΒΕτοΡι:ε δ: ίἱὶὐΕΙεἡπ·ἑι.ιτε€δεΡετ1ὲΓε Εε

ίουΙτ εε··εμπε. νοιιεΜε ιΓ08υετεε εΗά·,:

_ ἘΞμΗΙὶῖείἔοΞτ·άΠεΙἱ8τιειΙμε !ε·ε-ε!1οίεε Πάω

εεε Μεεειιίε.εε|εΠε.ΐεΞεκιεε @Μεσα



 

Π - 1.ιν1ιε οΠσωπι6Με. :;5

β Σουι· σε εμε εείἰο Εστω δξ νεται όε Γκρ.··

πω: κακα; ι:ΙιοΓεε , ειιιί εοιτιΡτεικὶ τσιπ

ιικεςι” νικ: εο8ποἰΠἐιιεε Ρτεἴειιτε , ει πιώ

? νι1 κοσμο 8ε νο οτἀτοΐι πωπω Ιεε πιατα

εΒοίΕε:, παώ ::Πι: τι: Ιου: :Η Ροἰιπ Ροιη:

εεΙο.::εάειωΒΙε ιη οΒΙἰ8ἐε. ΕιεΠωπε εεε

άιοΓοε πἱηίἱ,ἱε..ὶἰβεττἐ 86 ίτειι·Ι6Μίο ὰ:: νο

Ιοιπέ όσιτκ:ιπ: Δια πιοττοιε οιπτὶετε, ιη

@τε ΜΗ: πιο ΡτοΡοίῖτιπτ Ροἱτπ ἱιπἰιιίὶεωοτιτ:

Ιογοτδε Ρώπα , ι·:Πο.ι1ε πιω νοΙοιπσ2 Η

Β:οε 8ε ό€Πἱἐε5 ὰ: τουτο ποεεΗὶιέ: Εε

:Μένα ὸεττιειπε1ἔι ΜιιΙ:ἱπιπ1οΒἱΙεἴ εδω

τπ:ιιτ,8ε Ρτοιιογειιτ τοιποε ε!ιο&ε 5ο Γοτι

τΙιτοΓιπτ δέ ΠεΒο Κογο.Ι , δε ΐου αποεΠα

νὶίἱοτι δ: τεπεοιπτε τουίἱοιττε ευ ΡτοΓειπτ,

απο: 1ο. ίιιτιπε τ1ιι:ώιό ‹ὶε οσε οΡοτειτἰοοε,

ὸὶΜὶΒιιωιτ ωχ Βοιιε ἔικπἱοτι Θε Ιογει

ι·Ια!ειικΒοητέ , δ: Ρεὶτισ 86 ΓυΡΡΙἰει·: πο:

τηειιιιιΜε Ρου:: εἔιείἰἰιποκιτ άι: Ιω: πιείἔ

χ. εΙιεηεοτέ.θο πἈΡε ὁοτι‹: Ροἰτιτ ω "Μι ιη

Ρουτ Πωπ τ1ιπ:Γοτι πκτ επ Βἰειι Πω οίἔ

Εε:τωεο,8: ε1ιιεἱ°οη ΜΥ ίεήτ Ρτἱοτι:ε : Κβ

σ:1ιιοΙΙεε ίὶεΠεε Γοιπ ἰυίὶεε , εΠοε πε ί.οιπ:

ΕοἱτιτἰτιιιτὶΙ:ε , 86 Ωω εΒΐΚ:ω:ο. Ηχοι δε

εοτιττειτἰσΖ εἰσιν: Ισ νἱεε, δ: εΧοτεε; νοιιε

ἔι ν-ε:ετιι,εΠει1εΖ νοίὶτε: εΙΡτἰτ ὁ. εΓΡοτ:ιτιεοε

ἱιιίὶοε ,_ 8: Βιποε Ρτὶοτεε :κι Γοιιιιστω1 άσ.

  



  

εοπε. οι τικ”. Μ. εΙΝ@ι

εοιιτεε εΒοΓεε:είΐοτεε2 νου: ά'εΓπε Με; )

δε σε νοιτε γ ἴεἱ8ιπε2Ροἰὶ1ι:. απνοι:ε επι

:υπ ει·ειτιά Βεί.οΙτι:εΠειπε ι:οιιτεε νοε εειΙ

υτεε δ£ νοε :ιόΪἰοἱ18 ό.ειωπ νε ἱυ8ε ‹1ι1ὶ<

νοἰε! 8: εο8ποἰίὶ πωπω εΒοΓε8.

Π» έ: ία δοηβἰιΙἱοπ ά: [Δ Ρβἱ|οβΡΕιξ

χω· δε” ΜΝ Βοιει.
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